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LAMPIRAN A 

DRAFT WAWANCARA SEMI TERSTRUKTUR 
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BIODATA 
1. Nama Lengkap : 
2. Jenis Kelamin : 
3. Tempat Tanggal Lahir/ Umur : 
4. Pendidikan Terakhir : 
5. Status Pernikahan : 
6. Jabatan/ Bidang Liputan : 
7. Lama Bekerja : 
8. Tanggal Pertemuan : 
 
LATAR BELAKANG 
1. Pada tahun berapa Anda bergabung dengan Harian Suara Merdeka? 
2. Setelah menyelesaikan pendidikan apakah Anda langsung bergabung 

dengan Harian Suara Merdeka/ sempat bekerja di tempat lainnya? 
3. Awal mula Anda melamar/ masuk ke Suara Merdeka bagaimana? 
4. Kenapa Anda tertarik menjadi wartawan? 
5. Pendidikan jurnalistik/ menulis Anda peroleh darimana? 
6. Anda masih tinggal dengan orang tua/ rumah sendiri/ kontrak/ kos? 
7. Anda berangkat kerja mengendarai apa? Ketika anda berangkat bekerja 

apakah Anda langsung ke kantor dulu ataukah langsung mencari berita? 
 
TENGGAT 
1. Apa sajakah tanggung jawab liputan Anda? 
2. Ketika Anda memikirkan topik liputan; bagaimanakah Anda berproses 

untuk menemukannya? 
3. Bagaimanakah cara Anda untuk memperoleh berita? 
4. Bagaimanakah Anda menentukan sumber berita yang harus dikejar 

ketika ada dalam proses peliputan? 
5. Bagaimanakah Anda berproses untuk mengembangkan isu yang akan 

Anda angkat menjadi berita? 
6. Bagaimanakah Anda mengatur strategi untuk mendapatkannya? 
7. bagaimanakah perasaan Anda ketika Anda dikejar oleh tenggat waktu/ 

deadline? Apa yang kemudian terjadi? 
8. Apa akibatnya pada diri Anda? Apa yang Anda alami ketika Anda 

dikejar deadline atau bahkan Anda melewati deadline? (fisik dan psikis) 
9. Adakah kesulitan Anda untuk berkonsentrasi ketika Anda sudah mepet 

dengan deadline atau bahkan melewati deadline? Kesulitannya seperti 
apa dan disebabkan oleh apa? 

10. Apakah ruang kerja Anda sudah mendukung proses kreatif Anda? 
11. Menurut Anda, gangguan apa sajakah yang muncul di ruang kerja atau 

di lapangan ketika Anda dalam proses mencari berita ataupun dalam 
proses menyetorkan berita? 

Biodata sebagai dasar 
untuk melangkah ke latar 
belakang subyek yang 
lebih mendalam sehingga 
mampu mendapatkan 
kedalaman cerita dari 
subyek. 
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PROSES BERPIKIR 
1. Ketika Anda sudah menyelesaikan reportase hari ini apakah Anda juga 

tetap memikirkan liputan Anda untuk hari esok? 
2. Apakah proses berpikir ini juga masih terjadi/ berjalan ketika Anda akan 

beranjak tidur? 
3. Dalam keseharian, apakah Anda juga mengalami susah tidur karena 

proses berpikir Anda ini? 
4. Kalau mungkin digambarkan; untuk proses berpikir seorang wartawan 

dimulai kapan dan berakhir kapan? (dalam siklus harian) 
 
PROFESI 
1. Apakah yang Anda rasakan ketika liputan Anda keluar di media/ bila 

liputan Anda tidak keluar sama sekali di media? 
2. Bagaimanakah Anda merepresentasikan to afflict the powerful and 

comfort the afflicted dalam profesi Anda? (mengingatkan yang berkuasa 
dan melipur yang papa) 

3. Apa pendapat Anda mengenai wartawan sebagai penyangga politics of 
value, dimana dunia realita yang obyektif dan dunia yang subyektif di 
dalam diri? (menjembatani antara subyektifitas dan obyektifitas) 

4. Apa akibat adanya tuntutan keakuratan data pada proses liputan dan 
juga pada diri Anda? 

5. Apa akibat adanya tuntutan obyektifitas dalam proses peliputan dan juga 
pada diri Anda? 

 
GANGGUAN PROFESI 
1. Apa pendapat Anda mengenai adanya oknum wartawan ‘Bodrex’? 
2. Apakah Anda selaku wartawan mencemaskan munculnya wartawan 

‘Bodrex’ ini? Mengapa? 
3. Apa akibat adanya wartawan ‘Bodrex’ pada proses peliputan Anda dan 

bagaimanakah perasaan Anda mengenai wartawan ‘Bodrex’ itu sendiri? 
 
ANCAMAN-TEKANAN 
1. Ketika Anda meliput sesuatu yang sifatnya sensitif, pernahkah Anda 

mendapatkan ancaman ataupun teror? Dalam bentuk apa sajakah? 
2. Apa yang Anda lakukan kemudian? 
3. Kalau Anda mendapatkan teror atau ancaman itu apakah yang Anda 

rasakan? Adakah perubahan fisik yang Anda alami ketika itu? Seperti 
apa sajakah? 

4. Ketika Anda mampu melalui kecemasan yang Anda rasakan itu, apakah 
Anda mengalami peningkatan produktifitas dalam proses membuat 
peliputan? Mampukan ini memunculkan keberanian/ tidak? (Apakah 
wartawan itu malah terpacu atau malah melembek; apakah bisa tetap 
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produktif atau tidak.) 
5. Ketika Anda mengalami kecemasan, biasanya apa yang terjadi/ apa 

yang Anda alami? 
 
KESEJAHTERAAN 
1. Mengenai kesejahteraan, apakah menurut Anda kesejahteraan Anda 

ketika bekerja sebagai wartawan sudah mencukupi? Apakah Anda kuatir 
akan masa depan Anda dikarenakan tingkat kesejahteraan Anda saat ini? 
Apa yang Anda kuatirkan? 

 
UMUM 
1. Ketika Anda merasa cemas dalam menjalani profesi Anda, apa sajakah 

yang terjadi/ rasakan? 
2. Ketika ada konflik batin dalam diri Anda mengenai liputan yang sedang 

Anda liput saat itu, apakah akibatnya pada diri Anda? 
3. Ketika Anda dievaluasi oleh wartawan/ senior/ kepala Biro Anda, 

apakah yang Anda rasakan? 
4. Apa yang Anda takutkan dengan jam kerja Anda yang tidak mengenal 

waktu; bisa kapan saja dan dimana saja? 
5. Apa yang Anda pikirkan dengan tidak adanya hari libur resmi bagi 

Anda? 
6. Bagaimanakah Anda mengatur waktu dengan masyarakat tempat tinggal 

Anda? 
7. Ketika Anda tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan tempat tinggal 

Anda, apa yang Anda alami/ pikirkan/ takutkan? 
8. Beban apakah yang ada dalam diri wartawan dengan adanya kode etik, 

akurasi berita dan tanggung jawab/ fungsi wartawan dalam masyarakat? 
(Sebagai penyangga politics of value, watchdog) 

9. Anda memposisikan diri Anda dalam masyarakat sebagai apa? 
10. Dalam proses liputan, apakah ada keterlibatan emosi? Apa akibatnya 

pada diri Anda? 
11. Dengan segala hal yang telah anda lalui, kesusahan, tekanan, teror dan 

harapan yang tidak tercapai; apa sebenarnya yang membuat anda tetap 
bertahan dalam keadaan seperti itu? 
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LAMPIRAN B 

TRANSKRIP WAWANCARA 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBYEK A 

 

Pertanyaan Jawaban 
K

od
in

g 
Intrepetasi 

Segala 
sesuatunya kan 
tidak teratur, 
mobile terus, 
bagaimana anda 
mengatur waktu 
membaca, 
bergaul dengan 
teman-teman? 

Itu memang suatu problem dan 
itu resiko yang harus 
ditanggung seorang wartawan, 
karena awalnya apa namanya 
saya juga sudah menduga 
wartawan itu profesi yang jam 
kerjanya tidak terikat, bahkan 
dapat dikatakan 24 jam 
kapanpun ada peristiwa kita 
harus turun di lapangan kita 
harus turun. 
 
Awalnya saya sempet shock 
juga menghadapi situasi seperti 
itu karena bayangan saya, 
seperti yang saya bilang dulu 
cita-cita saya ingin jadi seniman 
yang bebas dari ikatan-ikatan 
rutinitas kerja. Saya pengen 
bekerja dengan me-manage 
waktu saya sendiri.  
 
Tapi ketika saya terjun disini 
terpaksa saya harus mengikuti 
arus. Awalnya saya sempet 
shock tapi akhirnya saya bisa 
menyesuaikan. 
 
 
 
 
Memang ada sisi sosial kita 
yang dikorbankan terutama 
untuk pergaulan saya 
dikampung, saya hampir amat 
jarang bergaul dengan kawan di 
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A3
 
 
 
 

A4
A1
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Adanya 
ketakutan akan 
sesuatu yang 
tidak diduga 
sebelumnya. 
 
Perasaan tak 
berdaya 
 
 
 
Merasa tertekan 
Adanya 
ketakutan akan 
sesuatu yang 
tidak diduga 
sebelumnya. 
 
 
Resah, merasa 
tidak tentram 
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kampung karena waktu saya 
kerja dari pagi sampai malam 
dan komunitas saya sekarang 
bukan di lingkungan tempat 
tinggal tapi sekarang temen 
media sendiri atau dengan 
komunitas seniman karena saya 
suka seni. 

Ada 
kekhawatiran ga 
Mas, dengan 
anda kurang 
bergaul dengan 
teman sekitar? 
Kekhawatiran 
yang muncul 
seperti apa? 

Jelas, jelas. Saya sangat takut 
dianggap sebagai warga yang 
tidak peduli dengan lingkungan 
karena saya jarang bergaul 
dengan mereka. Itu ketakutan 
saya sebenarnya 

A1 Resah, merasa 
tidak tentram 

Disini tidak ada 
libur ya mas? 

Secara resmi tidak ada, hanya 
kita me-manage waktu apa 
namanya dengan prosedur 
sendiri gitu lho. Dari kepala 
biro hanya memberikan arahan 
jadi misalkan saya punya tim di 
ploting, temen lain yang sama 
dengan saya di ploting juga 
kadang kan diatur satu minggu 
saya masuk, satu minggu 
kemudian saya libur. Dan juga 
sebaliknya. Misalkan temen lain 
yang di sama-sama dibalai kota 
dua orang mereka akan 
mengatur libur minggu pertama 
libur minggu kedua masuk dan 
selang seling. 

  

Beban setor 
berita? 

Secara resmi tidak ada program 
khusus seperti itu, tidak seperti 
di media lain, katakanlah seperti 
Radar Semarang, mereka ada 
beban sehari minimal 3. Disini 
tidak ada dan bidang saya juga 
memungkinkan untuk itu 
terutama saya sendiri. Saya 
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jarang sekali karena saya 
ploting, jarang sekali mendapat 
program dari Redaksi maupun 
dari Kepala Biro saya setiap 
hari harus mengatur/ 
memprogram diri sendiri untuk 
membikin liputan-liputan saya. 
Liputan mana yg harus saya 
kerjakan. Berbeda dengan  
temen yg lain, temen yg lain 
katakanlah di balai kota, itu kan 
sumber berita, mereka  
ibaratnya tanpa mencari berita 
sudah mendatangi mereka. 
Sementara saya yg diploting 
kalo tidak mencari tidak akan 
bisa menulis berita.  
Tapi bagi saya itu 
sebuah......tanpa beban itu. Saya 
dari awal memang tidak suka 
dibebani dengan aturan super 
ketat. Untuk itu saya sangat 
bersyukur disini karena tidak 
ada pembebanan itu, saya dapat 
berekspresi sendiri, me-manage 
diri saya sendiri tapi saya 
bertanggung jawab dengan  
tugas saya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merasa tertekan 

Apakah proses 
berpikir anda 
berhenti saat 
anda istirahat, 
wartawan kan 
harus selalu 
mencari berita? 

Tidak berhenti. Setiap saat akan 
selalu memprogram diri saya. 

A1 Resah, merasa 
tidak tentram 

Saat tidur, 
proses berpikir 
tentang 
pekerjaan juga 
berjalan? 

Kadang iya, dulu ketika saya 
hampir berangkat tidur, kadang 
berpikir besok harus kemana, 
seperti itu. 

A1 Resah, merasa 
tidak tentram 

Akibatnya 
terhadap 

Mungkin awalnya iya tapi lama 
kelamaan jadi terbiasa. 

B7 Susah tidur 
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istirahat anda 
terganggu atau 
tidak? 
Andai atau 
memang pernah 
terjadi, kalau 
sudah tenggat 
waktu habis 
berita belum 
selesai, biasanya 
yang muncul 
perasaannya 
bagaimana? 

Biasanya memang temen yg 
disini pasti pernah mengalami 
seperti itu. Deadline itu kan 
sesuatu yang sangat menekan, 
bahwa kita dituntut untuk 
menulis sesuatu dengan kualitas 
baik tapi disatu sisi kita 
dibatasi.  
Itu akan terjadi fisik kita 
diperas, pikiran kita diperas 
sementara kita seperti ditekan 
itu akan memunculkan emosi. 
Banyak teman yg kadang jam-
jam deadline jam 4 jam 5 
kadang susah ya aa kalau yg 
tidak bisa mengontrol emosi 
kalau kita bercandain mereka 
akan tersinggung, karena saat 
itu memang dia banyak 
pekerjaan dan harus 
diselesaikan untuk mengejar 
deadline. Sementara ada yang 
katakanlah ngguyoni dan itu 
kan tidak pada tempatnya. 
Beberapa terjadi seperti itu. 

 
 

A4
 
 
 
 
 

A4
 
 

A6
 
 

A6

 
 
Merasa tertekan 
 
 
 
 
 
Merasa tertekan 
 
 
Sensitif 
 
 
Sensitif 

Kalau pada anda 
sendiri, yang 
muncul 
perasaannya 
apa? 

Cemas tentu saja.  A4
A1

 

Merasa tertekan 
Resah 

Wujudnya? Ya itu tadi katakanlah kalau 
jam-jam segini saya bisa 
ketawa-ketawa, kalau jam-jam 
deadline kita kan butuh 
konsentrasi penuh dan kita 
sementara akan hirau dengan 
teman lain.  
Fokus saya, saya harus 
menyelesaikan berita sesuai 

 
 
 
 
 

A2
 
 

A4

 
 
 
 
 
Konsentrasi 
kurang 
 
Merasa tertekan 
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tepat waktu. 
Anda sudah 5 
tahun di 
pekerjaan ini, 
menurut anda 
Suara Merdeka 
untuk tingkat 
kesejahteraan 
sudah cukup 
atau belum 
untuk 
wartawan? 

Belum . 
(yang anda harapkan apa, 
kesejahteraan ditingkatkan atau 
apa - interviewer)  
Iya, bahwa wartawan berbeda 
dengan divisi lain di Suara 
Merdeka. Katakanlah divisi lain 
itu ya administrasi atau bidang 
iklan atau bidang lain, wartawan 
adalah bekerja menggunakan 
fisik dan pikiran, mereka juga 
dalam menjalankan tugas itu 
resiko yang dihadapi juga besar. 
Semestinya perusahaan 
memikirkan reward yg setimpal 
untuk wartawan. Selama ini yg 
terjadi adalah penyamarataan, 
kalau toh berbeda, kadarnya 
tidak signifikan. Itu yang 
kadangkala menjadi bumerang 
bagi wartawan itu sendiri. 
Wartawan kerap apa namanya: 
aa... dalam tanda kutip tergoda 
dengan hal hal yag semestinya 
tidak mereka lakukan. Dengan 
reward yg sangat kecil 
katakanlah disatu sisi mereka 
dituntut untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga, disisi lain 
aa.. apa yang dia dapat tidak 
mencukupi. Artinya profesi 
wartawan, itu katakanlah sangat 
sangat beresiko terhadap itu.  
Wartawan punya jaringan, 
punya relasi, punya power. Nah 
kalau seorang wartawan tidak 
bisa mengendalikan hati 
nuraninya dengan reward yang 
kecil itu mereka gampang sekali 
tergelincir ke hal-hal yang 
semestinya tidak dilakukan itu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1
 

A1
 
 
 
 

A1
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A1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resah, merasa 
tidak tentram 
Merasa 
terancam 
 
 
 
Resah, merasa 
tidak tentram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resah, merasa 
tidak tentram 
 
 
 
 
Resah, merasa 
tidak tentram 
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misalkan menerima suap trus 
apa namanya aa ya hal-hal 
semacam itulah yg akhirnya 
mengurangi profesionalitas 
seorang wartawan. 

Berbicara 
tentang kode 
etik jurnalistik, 
saya rasa hampir 
semua wartawan 
pernah 
mengakali. 
Perasaan yg 
muncul ketika 
anda 
mengakalinya? 

Menyesal.. 
(Selain itu?) 
Apa ya..? Ya bahwa misalkan 
itu terjadi pada saya, tapi kan 
saya tidak mengatakan saya 
pernah melakukan itu atau 
tidak, kalau misalnya terjadi ya 
saya akan menyesal dan merasa 
bersalah terhadap profesi. 

 
 
 
 
 
 

A1

 
 
 
 
 
 
Resah, merasa 
tidak tentram 

Dari fungsi 
jurnalistik ada 
macam-macam 
fungsi dan kalau 
anda tidak bisa 
menjalankan 
fungsi tersebut 
perasaan yang 
muncul? 

Saya kembali diposisikan 
sebagai andaikata, (ya, 
andaikata itu terjadi) ya sama 
saja. Tapi sejauh ini saya tetap 
memposisikan sebagai anjing 
penjaga. Dan bidang saya itu 
sangat memungkinkan untuk 
itu. Jadi ketika saya harus 
menulis pemberitaan tentang 
kebijakan kota saya dari sisi 
luar gedung Balai Kota, saya 
akan lebih leluasa dibandingkan 
dengan teman yang ada di Balai 
Kota. Ketika mereka akan 
menulis tentang kasus yang 
menyangkut katakanlah pejabat 
Balai Kota mereka akan masih 
ada perasaan ‘ewuh pakewuh’ 
karena tiap hari mereka akan 
bertemu sementara saya tidak. 
Saya sering, apa namanya saya 
tidak punya beban apapun 
ketika saya menulis itu karena 
faktanya adalah itu saya akan 
menulis itu 

  

Selama anda Pernah, saya pernah dapat SMS   
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jadi wartawan 
apakah anda 
pernah 
mendapat 
tekanan atau 
teror? 

yang ancamannya apa namanya 
untuk menjaga keselamatan 
saya, wartawan tolol. Dasar 
wartawan tolol, kalau ga salah 
seingat saya gitu, awas jaga 
keselamatanmu. Pesan ini 
sebuah ancaman. 

 
 
 
 
 

A1

 
 
 
 
 
Merasa 
terancam 

Apa yang anda 
lakukan 
selanjutnya 
untuk 
menanggapinya? 

Saya tentu saja melapor ke 
atasan saya, kepala biro waktu 
itu, saya katakan bahwa saya 
mendapat sms teror. 

  

Perasaan anda 
bagaimana? 

Ya awalnya gentar juga, itu 
yang saya alami, aa.. ini beda 
kasus dengan yg tadi ya. Pernah 
lagi suatu ketika aa.. waktu saya 
gencar menulis tentang galian C 
yang di Tembalang itu, disana 
banyak sekali galian C, tiap hari 
saya menulis kenekatan para 
pengembang itu yang menggali 
di bukit-bukit sampai rusak. 
Suatu ketika seorang pemilik 
dipanggil ke Balai Kota, karena 
tekanan dalam tulisan-tulisan 
saya. Dipanggil, sampai di Balai 
Kota yang liputan adalah temen 
lain yang bertugas disana, 
teman lain itu waktu ketemu 
sama pengembang, dia diancam 
mau dibunuh, dia bilang “Oo... 
kamu tho.”, trus dia bilang, 
“Tak pateni kowe!”. Itu secara 
eksplisit, saya merasa, itu 
ancaman buat saya karena saya 
yang menulis, dia tidak tahu 
apa-apa.  
Nah sejak saat itu saya yang 
biasanya liputan galian C 
dengan enteng saja di lapangan 
‘motrat motret’, saya akan lebih 
waspada, saya akan mencuri-

A1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1
 
 
 
 
 
 

A1

Resah, merasa 
tidak tentram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merasa 
terancam 
 
 
 
 
 
Resah, merasa 
tidak tentram 
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curi untuk mengambil foto dari 
jarak jauh, dengan tersembunyi. 

 
 

Anda bekerja 
tidak hanya 
dengan tulisan 
tapi dengan 
gambar juga? 

Iya, saya suka memotret.   

Ketika anda 
memotret, 
apakah perasaan 
anda pernah 
terbawa dengan 
image yg anda 
potret? 

Jelas, saya pernah aa.. apa 
namanya saat itu terjadi 
penggusuran warga Cakrawala 
baru, kalau anda inget. Aa saya 
menangis betul, saya menangis 
ketika melihat seorang ibu yang 
menangis sambil mendekap 
anak-anaknya, satu anaknya 
bayi kemudian yang satu masih 
kecil, mereka menangis saat 
rumahnya dibongkar oleh 
aparat. Saya betul-betul 
menangis itu, saya tidak tahu 
kenapa, mungkin karena apa 
namanya, biasanya seseorang 
yang empatik ya saya sering ora 
tego ketika seorang manusia 
dinistakan oleh orang lain, saya 
menangis betul itu. Itu satu, 
yang lain apa ya.. Mungkin 
waktu di Aceh juga, waktu 
Tsunami saya berangkat kesana. 
Saya menemukan waktu hari-
hari pertama, itu waktu kondisi 
masih kacau. Suatu ketika saya 
menemukan, aa.. kami 
berombongan dengan wartawan 
lain dari Jakarta dan Medan saat 
itu. ‘Mblusuk-mblusuk’ ke 
perkampungan yang sudah 
porak poranda, saya mendapat 
laporan dari seorang warga, 
“Pak di atas rumah itu ada 
orang yang sakit parah karena 
dia terbawa ombak.” Warga itu 
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Tak berdaya 
Merasa tertekan 
 
 
 
 
 
 
Tak berdaya 
Merasa tertekan 
 
 
Tak berdaya 
Merasa tertekan 
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tidak bisa mengevakuasi dia, dia 
hanya ditaruh diatas loteng 
kemudian dikasih penutup atap 
gitu lalu diberi botol Aqua dan 
makanan. Dia melaporkan ke 
saya, saya bilang ke kawan-
kawan rombongan saya, saya 
mengatakan kita harus 
menolong dia. Ada satu 
wartawan dari media nasional 
yang sangat mainstream. Dia 
menolak, dia tidak sepakat 
dengan saya, dia bilang tugas 
kita disini bukan melakukan 
evakuasi, tugas kita adalah 
reportase.  
Saya sempat hampir berkelahi 
sama dia, karena saya bilang 
wartawan juga manusia gitu, 
kita melihat ada orang yang 
harus ditolong dan itu terkait 
dengan nyawa, kita harus 
menolong. Saya sempat 
berdebat soal itu, soal apa, dulu 
ada tragedi wartawan foto, 
wartawan Reuters, mungkin 
saya pernah, saya ceritakan ya, 
ada wartawan Reuters yang 
meliput di Somalia atau mana, 
dia melihat seorang anak yang 
berangkat menuju tempat 
pembagian makanan, sana kan 
lagi kelaparan. Di tengah jalan 
dia terjatuh, terduduk gitu kan, 
seketika dibelakang itu sudah 
ada burung Nazar, burung 
pemakan bangkai yang sudah 
mengitari anak itu. Dia dengan 
jiwa jurnalistiknya 
mengabadikan gambar dan 
hasilnya dia mendapat Pulitzer, 
penghargaan tertinggi untuk 
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Sensitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xxxi 

jurnalistik. Tak berapa lama dia 
merasa berdosa, merasa 
bersalah, kenapa saya memotret 
momen itu, kenapa saya tidak 
justru menolong anak itu. 
Ketika saya mendapat 
penghargaan Pulitzer 
bagaimana nasib anak itu? 
Akhirnya dia bunuh diri, si 
wartawan foto itu. Lha saya 
menceritakan kisah itu pada 
teman saya itu, akhirnya dia 
mungkin agak-agak kendur 
pendiriannya, kemudian kami 
bareng-bareng ‘ngomongke’ tim 
evakuasi yang jaraknya itu 
berkilo-kilo, karena saat itu kan 
jalanan masih penuh puing-
puing. Nah itu akhirnya bisa 
ditolong. Ya itu artinya saya 
bimbang ketika harus meliput 
dan menyelamatkan nyawa 
bapak itu.   
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Tak berdaya 
Merasa tertekan 

Muncul ga 
perasaan tidak 
berdaya ketika 
anda mampu 
mengabadikan 
tapi tidak 
mampu 
menolong? 

Maksudnya? Sebisa mungkin 
saya melakukan dua-duanya. 
Kasus aceh itu saya ingin 
melakukan dua-duanya dan 
terbukti saya bisa . 

A3 Tak berdaya 

Ketika anda 
meliput dan ada 
perasaan-
perasaan seperti 
yang anda 
ceritakan 
mengarah pada 
kehidupan 
sehari-hari juga 
atau tidak, ada 
pengaruhnya, 

Ya mungkin dalam kisaran hari 
ya, artinya saya masih terbawa, 
saya membayangkan sosok ibu 
itu adalah ibu saya, misalkan 
ibu saya menjadi ibu itu, betapa 
sakitnya saya, saya 
membayangkan menjadi anak 
dalam gendongan ibu itu 
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Merasa tertekan 
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sampai berapa 
lama anda 
merasakannya? 
Ploting itu 
tanggung 
jawabnya apa, 
Mas? 

Ploting itu mengisi ruang-ruang 
kosong yang tidak apa namanya 
tercover oleh bidang-bidang 
lain. Biasanya harus lebih 
banyak ke lapangan karena saya 
tidak punya relasi, artinya tidak 
punya relasi seperti temen-
temen Biro Kota eh Balaikota 
atau di Kriminal. Kalau di 
Kriminal kan mereka punya 
relasi polisi, semua kejadian 
yang terkait dengan kepolisian 
itu tanggung jawab dia. Ada 
peristiwa-peristiwa atau kasus-
kasus lain yang di luar itu, 
misalkan soal kemasyarakatan 
itu. Saya sangat menikmati 
betul liputan di persoalan 
kemasyarakatan maupun seni.  
Kalau seni dari awal saya 
memang suka seni, kemudian 
kalau kemasyarakatan itu bisa 
memantik empati saya.  
Saya beberapa kali 
mendampingi aa apa namanya 
sekelompok masyarakat yang 
berlawanan dengan, (biasanya) 
dengan pihak pemodal, seperti 
itu. Beberapa kasus yang pernah 
saya lakukan selain Cakrawala 
Baru, di Hotel Gumaya, warga 
kampung Jayenggaten itu dari 
awal sampai akhir saya 
mendampingi, kemudian warga 
kampung Pucung yang 
rumahnya hancur gara-gara 
pengeprasan bukit oleh PT IPU 
saya juga dampingi. Saya sangat 
menikmati, maksudnya saya 
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bisa mengungkapkan empati 
saya pada mereka. 

Untuk seni, 
bidang 
liputannya apa? 

Saya seni murni, karena, apa ya, 
bagi saya itu ekspresi saya 
betul, karena dulu saya bercita-
cita menjadi seniman ternyata 
tidak kesampaian trus akhirnya 
saya mengungkapkan melalui 
bahasa tulisan. Saya suka seni 
rupa. Kenapa saya tidak suka 
seni pop karena bagi saya seni 
pop tidak mencerdaskan saya. 
Kala kita melihat sebuah 
pertunjukan seni pop katakanlah 
pentas musik yang hanya berisi 
apa namanya katakanlah hanya 
berisi hiburan saja, tidak ada 
nilai-nilai yang bisa 
dikembangkan, yang bisa 
mencerdaskan saya maupun 
pembaca saya.  
Beda dengan seni murni, saya 
bisa mengeksplorasi muatan-
muatan yang terkandung dalam 
sebuah karya seni. Sebuah 
lukisan katakanlah, itu bisa 
bermakna dalam kalau kita 
menggali dari berbagai sisi. Sisi 
psikologis, sisi apa namanya 
artistik, sisi sosial, banyak. 

  

Masih 
menikmati 
pekerjaan 
sebagai 
wartawan? 

Sampai saat ini iya.   

Sudah ada 
pasangan? 

Sudah.   

Ada keinginan 
untuk menikah? 

O iya, sebentar lagi akan 
menikah. 

  

Ada 
kekhawatiran 
pada pekerjaan 

Iya. Dari awal saya sudah 
ngomong dengan pasangan 
saya, saya bilang bahwa 
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dengan keluarga 
yang akan anda 
bangun? 

wartawan bukan profesi yang 
bisa menjanjikan dari sisi 
materi, itu satu. Kedua, waktu 
wartawan, jam kerja wartawan 
juga sangat padat dan saya pikir 
mungkin dia bisa mengerti. 

Jadi sudah ada 
kesepahaman 
antara anda dan 
pasangan anda 
soal pekerjaan? 

Sepertinya iya dan dulu 
pasangan saya justru semasa 
mahasiswa aktif di UKM 
Jurnalistik. 

  

Dulu dari Sastra 
Undip, berarti 
angkatan 96? 

Saya 95, saya kuliah 7 tahun. 
Saya lulus 2002, setahun di 
LSM itu trus Januari 2004 saya 
masuk di Suara Merdeka.  

  

Idealnya 
wartawan 
seperti apa 
menurut anda? 

Wartawan yang ideal ya, yang 
salah satunya seperti yang anda 
sebutkan tadi, kerja sesuai 
dengan kode etik jurnalistik, 
artinya dari hal yang teknis 
seperti apa namanya cover both 
side kemudian aa ya hal yang 
teknis sampai menjaga 
kehormatan profesi itu sangat 
penting.  
 
Saya sering merasa jengkel, 
terhina, dsb ketika ada yang 
mengatakan bahwa 
merendahkan posisi wartawan. 
Memang ada, saya akui, oknum 
yang diantara kita, oknum 
wartawan, ya dia wartawan 
betul tapi dia berperilaku tidak 
semestinya, misalkan menerima 
suap dsb. Saya sering merasa 
dilecehkan, iki wartawan iso 
dituku dsb. Saya sangat sakit 
dan saya kerap, kalau ada yang 
mengatakan seperti itu, saya 
segera apa namanya marah dan 
mengajak dia berdebat, 
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maksudmu opo kowe ngomong 
ngono. Saya sering melakukan 
seperti itu. Ketika saya liputan 
di suatu tempat, tiba-tiba ada 
‘walah wartawan wis dituku 
kabeh’ nah seperti itu. Saya 
akan minta penjelasan, 
“Maksudmu opo?”. 

Akibatnya apa 
pada profesi yg 
anda jalankan 
dengan adanya 
oknum tadi? 

Ya itu tadi, kita yang 
semestinya harus menjaga 
kehormatan profesi akhirnya 
disamaratakan oleh masyarakat 

A1 Resah 

Dalam 
mendapatkan 
info ada 
gangguan 
karena oknum 
tadi? 

Sering terjadi, beberapa kali 
saya mengalami. Di 
Jayenggaten misalkan dengan 
sukarela, dengan apa namanya 
kesadaran penuh saya 
memposisikan diri dalam tanda 
kutip memperjuangkan warga, 
ada seorang warga yang justru 
berkomentar menyakitkan saya. 
Suatu ketika, saya kan intens di 
Jayengaten itu, setiap ada 
perkembangan saya akan 
menulis tentang Jayenggaten, 
suatu ketika disana ada 
perkembangan baru dan saya 
tidak datang, bukan apa-apa, 
karena waktu itu saya tugas 
keluar kota. Beberapa waktu 
kemudian saya datang kesana, 
ada seorang warga ngomong, 
“Wis suwi rak ketok neng 
ngendi mas? Opo wis dituku 
Hendra?”. Hendra itu pemilik 
hotel Gumaya. Saya marah 
betul, karena seperti itu. 
Masyarakat sering 
menyamaratakan seperti itu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensitif 

Dengan segala 
hal yang telah 

Intinya, bagi saya jurnalis itu 
profesi. Pekerjaan berorientasi 
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anda lalui, 
kesusahan, 
tekanan, teror 
dan harapan 
yang tidak 
tercapai; apa 
sebenarnya yang 
membuat anda 
tetap bertahan 
dalam keadaan 
seperti itu? 

pada uang sedang profesi akan 
berorientasi pada karya. Saya 
boleh kecewa terhadap 
perusahaan yang menggaji 
murah tenaga saya, tapi saya 
akan tetap menjunjung tinggi 
profesi saya. Saya bertahan 
sebagai jurnalis karena ia 
memberi kepuasan dalam 
bentuk lain. Saya bisa 
mengaktualisasikan diri, dll. 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBYEK B 

 

Pertanyaan Jawaban 
K

od
in

g 
Intrepetasi 

Setelah lulus 
langsung kerja 
disini? 

Enggak, saya ke Jakarta ikut 
pendidikan jurnalistik. Habis itu 
saya ke koran, grupnya Jawa Pos. 
1,5 tahun, setelah itu kesini tahun 
2001. 

  

Awal masuk 
kesini gimana? 

Ikut panggilan-panggilan, 
nglamar-nglamar gitu, dipanggil 
gitu ya akhirnya bisa. Masuk sini 
awalnya ya semacam magang atau 
di trainee dulu trus lolos, lolos 
akhirnya bisa. 

  

Kok tertarik 
disini? 

Saya menganggap suara merdeka 
sebuah perusahaan koran yang 
cukup kredibel di dalamnya dan 
berita-beritanya juga bisa 
mempengaruhi kebijakan publik, 
memberikan informasi kepada 
masyarakat secara benar sesuai 
dengan kode etik jurnalistik. 
Selain itu faktor kesejahteraan, 
kalau dulu sekian sekarang ya 
lebih baik gitu.. 

  

Tertarik jadi 
wartawan 
kenapa? 

Itu dorongan hidup, ya dorongan 
hidup aja. Ya... ga tau ya pengen 
aja jadi wartawan. Saya dulu 
pernah di lembaga pendidikan, 
tapi saya merasa tidak cocok 
akhirnya belum gajian saya sudah 
keluar. Akhirnya saya 
memutuskan untuk kerja di 
jurnalistik. Saya merasa enjoy ya 
udah. Saya menikmati jam kerja 
yang tidak terikat dengan waktu, 
jam sekian harus masuk, jam 
sekian harus pulang, dikejar 
target. 
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Ikut pendidikan 
jurnalistik 
dimana? 

Lembaga Pers Dr. Soetomo, 
LPDS. 

  

Disini tinggal 
sendiri? 

Sendiri.   

Kalau berangkat 
naik apa? 

Motor. Motor kantor, pinjeman. 
Dipinjemi kantor. 

  

Dari rumah 
langsung kesini 
apa cari berita 
dulu? 

Saya langsung ke Kaligawe. Sek 
sek ini posisi saya, pekerjaan saya 
yang sebenarnya, bukan pekerjaan 
sebagai wartawan. Karena saya 
dulu kan pernah jadi wartawan 
trus sekarang redaktur. Lha ni 
posisi saya sebagai redaktur. 
Posisi saya sebagai redaktur kan 
kalau dari rumah langsung ke 
kaligawe. Kalau wartawan, kalau 
dulu dari rumah kadang saya 
komunikasi dengan kepala biro 
disini, berita apa yang harus saya 
kembangkan hari ini atau ada 
kejadian apa saya langsung akan 
kontak. Kalau memang ada saya 
ke lokasi, kalau tidak ada, karena 
dulu pos saya di DPRD Provinsi 
Jateng ya saya langsung ke 
gedung DPR. 
(Berarti dulu bidangnya politik?) 
Terakhir bidang saya politik. 
Sebelumnya pernah di hukum, di 
ploting. 

  

Tanggung jawab 
liputan mas 
Totok apa? 

Piye ki..? Berarti saya sebagai 
wartawan? Ya saya harus bisa 
membuat berita yang ada di sputar 
gedung berlian dan kantor 
gubernur. Kalau misalnya saya 
tidak bisa membuat berita 
sementara koran lain, koran 
pesaing memuat beritanya lha itu 
berarti saya salah. Ketinggalan 
berita dengan teman-teman lain. 
Tapi ketika saya punya teman-
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teman lain tidak punya lha itu 
standarnya memang seperti itu. 
Tapi ketika koran lain enggak 
punya dan saya punya dan berita 
itu bener-bener eksklusif 
beritanya tentang kasus dugaan 
korupsi APBD Subsidi oleh 
anggota dewan itu, saya yang 
punya, yang unggul duluan, saya 
yang punya data duluan dan saya 
bisa mengolah itu, berita itu 
dianggap sebagai pertimbangan 
ke pribadi orang lain karena 
hanya saya sendiri yang bisa 
punya beritanya. Ya salah satu 
kepuasan jadi wartawan ya disitu. 

Bagaimana 
proses berpikir 
tentang topik 
liputan? 

Ya mengalir saja. Tiap kali ada 
tema gitu, pasti kita bisa 
menggali. Sebelum itu, ketika pas 
mau berangkat kita lebih bagus 
punya referensi dulu. Misalnya 
ada sebuah kecelakaan di jalan 
tol, ya udah kita kesana nanti 
siapa yang akan kita wawancara, 
siapa, ketika kita disana. Kalau 
ada kan pengemudi, masih hidup 
apa nggak, kondisi penumpang 
bus bagaimana, kronologis 
kejadian, saksi-saksi warga sekitar 
yang menyaksikan siapa aja, trus 
saksi nanti, korban itu dibawa 
kemana, itu juga kita kejar trus 
yang nggak kalah penting 
statement dari kepolisian. 
Penyebab-penyebab kecelakaan 
kan biasanya dari kepolisian. 

  

Strategi mencari 
berita? 

Ya itu kita banyak-banyak 
referensi aja. Banyak membaca 
dari berita-berita yang tiap hari 
muncul dari majalah-majalah, dari 
buku-buku. Setelah itu kita 
mengalirlah. Mengalir aja kok. 
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Dan memang yang lebih bagus 
kita punya strategi wawancara. 
Artinya kan tidak semua 
narasumber bisa diwawancarai 
dengan gampang, lha itu kita 
punya strategi untuk menghadapi 
si narasumber itu, karakternya 
gimana sih. Kalau kita tahu 
tentang narasumber biasanya 
memang enak ya, kita udah deket 
gitu enak. Kita mancing sedikit 
aja biasanya dia sudah ngomong 
banyak, karena kita udah tahu, 
saling tahu. Tapi kalau yang baru 
ketemu atau dapat yang baru 
menempati pos gitu kadang dia 
masih sulit. Lha itu kita pancing-
pancing aja dia, kita pancing-
pancing dengan pertanyaan-
pertanyaan yang dia bisa banyak 
ngomong. 

Perasaan dikejar 
deadline gimana 
mas? 

Ya kesusu. 
 
Perasaannya ya misuh-misuh, 
kalau ditelpon gitu misuh-misuh. 
Artinya gini, kalau memang itu 
kejadiannya pagi trus saya itu 
sampai katakanlah jam 9 malam, 
saya itu belum jadi buat berita, 
sementara itu peristiwa biasa gitu, 
ya saya merasa itu kesalahan saya. 
Tapi tiap wartawan itu bisa, 
selama ini saya bisa. Tapi kalau 
itu kejadian malam, peristiwa 
malam, misalnya ada liputan 
kriminal atau konser musik gitu, 
ketika saya baru nyampe kantor 
gitu tapi saya sudah dioyak-oyak 
gitu saya jengkel. Dulu pernah 
saya jengkel, ‘ni saya baru dateng 
kantor, kalau nulis cepet-cepet ya 
nggak bisa!’. Akhirnya saya nge-
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Merasa 
tertekan 
Sensitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensitif 
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nyang waktu, ‘yaudah saya 
dikasih waktu setengah jam’. 
(dalam waktu setengah jam gitu 
bisa?) Bisa. Itu, ya koordinasi lah 
dengan redaksi yang di kaligawe. 
Angle yang kita ambil apa, ini ini 
ni. Karena kan pasti dia sudah 
menyiapkan tempatnya, kita 
tinggakl menyesuaikan. Lha 
biasanya kalau malam gitu, kalau 
liputan malam gitu, untuk 
mengatasi.. Biar cepet gitu. 
Disana kan pasti juga dikejar-
kejar waktu, kan kita liputan baru 
selesai jam setengah dua belas, 
kita kesini kan seperempat jam, 
lha jam dua belas seperempat 
harus selesai, ya udah akhirnya 
ngebut. Kalau liputan-liputan 
konser itu, sebelum kita berangkat 
kesana, kita sudah menyiapkan 
datanya, misalnya konser Nidji, 
kita udah tahu kan Nidji 
personelnya siapa aja sih, lagu-
lagu dia yang hits apa, penggemar 
dia itu dari kalangan mana, trus 
suasana disana kira-kira seperti 
apa, lah itu kita sudah buat 
kerangka beritanya dulu baru kita 
ke lapangan. Ke lapangan 
biasanya ambil gambar, balik lagi 
kita lengkapi datanya. 
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Merasa 
tertekan 

Kalo pas dikejar 
deadline ato 
sampai melewati 
deadline, pernah 
mengalami 
gangguan fisik 
nggakk? 

Enggak pernah. Slow aja, santai. 
Kerjanya emang kayak gitu, 
nikmati aja. Enggak pernah 
sampai sakit gitu, kalau sampai 
sakit ya karena kita kecapekan 
aja. 
(Bukan karena deadline?) 
Bukan, saya nggak pernah 
merasakan. Kalau sakit itu 
terutama pas saya nggak punya 

  



 

xlii 

duit itu sering sakit. 
Kalau dikejar 
deadline gitu 
sulit konsentrasi 
nggak? 

Nggak juga. Nggak juga, artinya 
kalau bagi saya, sekarang sudah 
terbiasa juga dengan kondisi 
seperti itu. Bahkan ketika kita 
liputan di luar kota gitu, itu juga 
udah biasa dalam situasi yang 
mepet, tidak tahu tempat untuk ini 
dimana, ya kita siap aja gitu, siap 
aja. Nggak lah, saya pikir nggak 
masalah.  
(Kemrungsung?) 
Kemrungsung sih iya, tapi nggak 
sampai, ya kemrungsung iya. 
(Nggak sampai mengganggu 
konsentrasi?) 
Nggak, artinya gini, kita kirim 
kan berita tek, kondisinya mepet 
deadline gitu kan, kita kirim tek, 
tiba-tiba setelah kita kirim gitu 
ada data-data yang tadi belum 
saya masukkan ke berita itu, tapi 
bisa saya susul, bisa saya telpon 
ke redaksi ‘tolong tadi masukkan 
ke paragraf ini bunyinya berita 
gini gini, karena data tadi itu 
penting’. Kalo memang itu nggak 
bisa, yo wis data itu untuk berita 
besok lagi, kita kembangkan 
besoknya. 
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Merasa 
tertekan 

Ruang kerja yg 
mendukung 
proses kreatif? 

Disini ya disini sudah cukup 
mendukung, karena ya komputer 
cukup lumayanlah, ada internet. 
Referensi ada, buku-buku, koran-
koran pembanding. 
(Lho ini koran pembanding to?) 
He e ni koran pembanding, ada 
KR, Jawa Pos, Meteor, Kompas, 
apa lah yg terbit disini Sindo, 
kamus. kamus juga ada. Biasanya 
kan ada istilah-istilah yang kita 
nggak ngeh apa yang dimaksud 
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narasumber, kalau kayak gitu 
biasanya kita sharing dengan 
temen ‘iki opo?’ biasanya ada 
liputan ekonomi kadang kita yang 
dipolitik kan nggak tau. ‘Wis rak 
desk’e sih’, katanya gitu. Olah 
raga gitu, kalau skor di basket 
sama bulutangkis kan beda, kita 
tanya secara lebih detail lagi. 

Adakah 
gangguan yg 
muncul saat di 
ruang kerja atau 
lapangan ketika 
dalam proses 
nyari berita atau 
nyetor berita? 

Kalau disini gangguannya paling 
internet ngadat, macet, seringnya 
itu, paling sering itu. Atau tiba-
tiba ketika kita pas mau ngirim 
listriknya mati. Mati kan ganti 
genset kan butuh waktu, kadang 
komputernya ya mati, karena 
belum ada UPS. Tapi kayaknya 
sekarang sudah ada. Lah itu bikin 
juengkel, pas lagi konsentrasi 
masukin berita tiba-tiba listrik 
mati hwa! Pada bengok-bengok 
gitu. Belum di save padahal kita 
berusaha masukin berita. 
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Sensitif 

Gangguan di 
luar? 

Ya paling kita sulit untuk 
mewawancarai narasumber karena 
dia misalnya berada di luar kota, 
padahal kita harus konfirmasi 
berita. Misalnya dugaan korupsi 
oleh ketua DPRD, yang ngomong 
kan dari LSM, kita cari data di 
buku APBD kalau ada di buku itu, 
itu kan kita nggak bisa 
menurunkan sebelum ada 
konfirmasi dari pimpinan dewan 
karena anggota-anggotanya sudah 
menyerahkan semua ke pimpinan. 
Kebetulan pimpinannya lagi 
diluar kota, sulit dihubungi, kalo 
gitu kan berita kita kuat tapi 
belum ada konfirmasi jadi nggak 
bisa diturunkan. 
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Tidak 
berdaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 
berdaya 

Selain itu Selama ini kalau di lingkungan   
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kesulitannya apa?  sini nggak ada kayaknya. 
Lingkungan bawah sini nggak 
ada, itu aja kayaknya. 

Liputannya mana 
aja to kalau 
politik? 

Ya di DPRD, kalau ada orang-
orang Jakarta, orang besar, 
menteri gitu, biasanya liputan. 
Mendagri atau apa yg datang ke 
DPRD Jateng. Itu kendalanya 
sulit diwawancara juga. 
(Karena jadwalnya padat?) 
Iya, biasanya orang-orangnya, 
orang-orang disekitarnya terlalu 
protektif dengan menterinya. 
Menterinya sendiri sebenarnya 
nggak masalah. Ya kita cegat aja, 
ya itu memang kita punya strategi 
sendiri kalau dia habis bicara, 
turun ya kita cegat aja. Kalau 
perlu. Kalau itu liputan diluar 
kota, sebenarnya kita belum tahu 
medan. Misalnya liputan TKI yg 
dideportasi dari Malaysia. Itu 
lokasi baru kita belum bisa 
adaptasi mana orang yang harus 
kita hubungi, mana tempat-tempat 
untuk mangkal trus kekurangan-
kekurangan mereka apa, ya kita 
harus lebih keras lagi untuk 
menggali. 
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Tidak 
berdaya 

Kalau kita selesai 
kerja hari ini, 
besok masih 
mikir liputan? 

Ya, biasanya kita buat berita hari 
ini, sebenarnya kita punya 
gambaran besok harus liputan apa 
gitu, punya gambaran gitu kita 
harus kembangkan kemana. 

  

Kalau mau tidur 
masih mikir 
liputan? 

Kadang-kadang, kalau berita jadi 
perhatian publik, kepikiran. 

B7 Susah tidur 

Susah tidur 
karena itu? 

Kalau saya susah tidur terus. 
Betul saya itu jarang tidur jam 
2an, nggak usah mikir aja saya 
angel turu. 

B7 Susah tidur 

Gambaran proses Sulit ya untuk berakhir kapan,   
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berpikir 
wartawan itu 
dimulai kapan, 
berakhir kapan? 

mulai kapan. Ya kita selalu 
dinamis gitu, pokoknya ada 
perkembangan harus mengikuti. 
Kalau itu dianggap sudah selesai 
ya udah selesai, tapi nanti kalau 
ada data-data baru ya kita bisa 
menggali lebih jauh lagi. Kalau 
kasus APBD gitu kadang kalau 
udah selesai gitu ya, yaudah 
selesai. Dem-deman mobil dinas 
kalau itu sudah sampai sidang 
paripurna dan sudah digedok 
yowis, kita mau apa lagi. Karena 
itu keputusannya, paling kita 
mengkritiknya dari sisi moral, 
sanksi moral bagi anggota dewan 
itu. Kalau apa yg dia perbuat 
dengan ngedem mobil itu 
sebenarnya bertentangan dengan 
asas kepatutan karena ditengah 
masyarakat Jawa Tengah yang 
masih kesulitan atau dibawah 
garis kemiskinan, sulit memenuhi 
kebutuhan primer sehari-hari aja 
sulit, sementara dia foya-foya. 
Tetep mobil itu dipakai. 
Bebannya itu aja, kalau sudah 
digedok sama paripurna kan 
sudah sah secara hukum kan tidak 
bisa di ini. Asas kepatutannya aja 
yang kita.. sanksi moral bagi 
mereka.  

Kalau pas liputan 
trus keluar di 
media, 
perasaannya 
gimana?  

Yo seneng. 
(Kalau ga keluar?) 
Yo gelo ‘beritaku kok ra metu!?’ 
ya harus diklaim, artinya kita tiap 
hari kan nulis menu atau listing 
berita. Masing-masing wartawan 
kan bikin berita ini ini.. ya itu 
salah satunya ya kita klaim, ini 
belum keluar, berita ini belum 
keluar. Kalau besok nggak keluar 

 
 

A3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tidak 
berdaya 
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lagi, ya kita klaim kalau nggak 
keluar lagi, yo wislah. Dianggap 
aja nggak layak. Tapi kalau saya 
menganggap berita itu layak dan 
nggak dimuat ya saya langsung 
tanya ke desk, ‘apa alasannya?’ 
kalau memang jawaban itu bisa 
buat saya lega yowis, tapi kalau 
nggak ya jengkel. Ya saya paling 
mengadunya ke kepala biro, ‘ono 
berita ngene kok rak dimuat 
piye?’. 

 
A3 

 
 
 
 
 

A6 

 
Tidak 
berdaya 
 
 
 
 
Sensitif 

Cara anda 
merepresentasika
n ‘mengingatkan 
yang berkuasa 
dan melipur yang 
lara’? 

Ya kita menggali kehidupan dari 
masyarakat yang ada di sekitar 
hotel itu. Kita angkat kehidupan 
mereka misalnya dia hidup sehari-
harinya gimana, penghasilannya 
dia seperti apa, kita gambarkan, 
kita deskripsikan rumahnya 
seperti apa. Kalau nanti setelah 
hotel itu berdiri mereka mau 
kemana, dia mau hidup dari mana 
atau itu disana kan dia sudah 
punya penghasilan, kalau dia 
pindah nanti dia penghasilannya 
seperti apa. Kita blow up aja 
kehidupannya. Tapi kalau 
memang masyarakat itu 
melanggar aturan ya kita tidak 
bisa terus-terusan membela 
mereka secara membabi buta, kita 
perlu juga mengingatkan mereka. 
Tapi untuk kasus-kasus yang 
berbau politik kita ambil 
narasumber-narasumber yang dari 
suara kencang dari LSM. Kita 
jangan sampai larut dalam 
konflik. Kadang untuk kayak gitu 
kan ada orang yang 
memanfaatkan, misalnya ada 
orang yang mengaku-ngaku 
sebagai wakil warga tapi ternyata 
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dia mengail di air keruh. 
Seringkali seperti itu. Kalau kita 
nggak hati-hati atau nggak bisa 
melihat itu, bisa jadi blunder juga. 

Apa pendapat 
mas tentang 
wartawan yang 
harus menjaga 
obyektivitas? 

Ya itu kan menggali sebanyak 
mungkin data yang ada di 
lapangan. Obyektivitas itu saya 
pikir pasti itu mempengaruhi 
dalam tulisan, pasti itu muncul, 
karena kita pasti akan berpihak ke 
orang yang seharusnya dibantu, 
itu kan sudah obyektivitas. Nah 
itu juga kita apa ya kalau nulis 
berita kita itu punya roh, dimana 
kita bisa memasukkan roh itu, nah 
pasti akan terasa kalau kita 
melakukan pembelaan itu sudah 
benar. Bisalah kita mengolah data 
yang ada di lapangan itu lalu kita 
kemas supaya kita itu bener-bener 
memiliki visi, kita punya visi. 
Tidak asal mbuat berita yang 
sesuai fakta di lapangan tapi kita 
sudah ‘oo iki karepe ngene’. 

  

Tuntutan 
keakuratan data 
berpengaruh 
nggak pada anda? 

Berpengaruh sekali. Kalau kita 
nggak kredibel, nggak bisa tepat 
menulis berita itu kita juga 
menjadi sorotan redaksi atau 
redaktur. Misalnya kita menulis 
nama, namanya misalnya 
Nurkholis, penulisan Nurkholis 
atasnya dipisah Nur sama Kholis 
pake Kh trus dibawahnya 
digandeng, trus dibawahnya lagi 
digandeng tapi pake Ch nah itu 
sangat menurunkan apa ya, orang 
akan menganggap ‘Oo kae ora jeli 
wong kae, ati-ati nek ngoreksi 
kae’ nah itu sudah kita ini, dari 
diri sendiri. Jadi sebelum berita 
itu kita kirim ke redaksi kita baca 
ulang dulu, ada nggak kalimat-
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kalimat yang tidak enak dibaca 
atau penulisan nama, penulisan 
umur yang beda-beda, padahal itu 
sama orangnya, lha itu kita cek 
lagi. 

Akibatnya? Paling moral saya pikir. Ya itu 
tadi kita di cap sebagai wartawan 
yang tidak cermat. Bagi saya itu 
beban, kalau kita dianggap ‘wah 
kae apik’, itu kan lebih enak. Jadi 
redaksi disana ngoreksi berita kita 
kan seneng, tidak nggrundel ‘wah 
iki berita kok koyo ngene’, tapi 
kalau kita dah dianggap wartawan 
yang istilahnya press plan artinya 
itu berita yang dikirim kesana 
berita itu sudah mateng. Artinya 
redaksi itu nggak usah terlalu 
banyak memberi sentuhan, sudah 
layak untuk dimuat. 

  

Tuntutan 
obyektivitas ada 
pengaruhnya 
nggak? 

Ya sama sih saya pikir, sama 
dengan yang tadi. Karena kalau 
kita nggak obyektif, kita terlalu 
subyektif, artinya kita terlalu 
menonjolkan ego kita itu kan 
sudah nggak bener. Misalnya 
dalam kasus Gumaya kita terlalu 
condong ke pemilik, wah itu 
sudah, itu nanti suaranya dah 
rame ‘wah kamu dibayar berapa 
kamu?!’, ya seperti itulah. 
(akibatnya?) 
Ya moral, sanksi moral aja. Dan 
kayaknya belum pernah juga saya 
itu, belum pernah lah saya sampai 
gitu. Taulah kita. Terutama waktu 
saya di pendidikan jurnalistik, itu 
kan saya banyak mengetahui 
berita yang kasus itu seperti apa 
to, saya diajari berita yang sesuai 
kaidah jurnalistik. Berbagai 
macam list mulai dari kita 
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membaca berita, listnya aja 
seperti ini kadang kita sudah bisa 
menebak ‘oo si wartawan ini 
nggak fair ini’. Tapi itu 
berdasarkan jam terbang juga, 
semakin lama semakin bisa 
melihat, seperti itu. 

Pendapat 
mengenai 
wartawan bodrex 
gimana? 

Ya itu diberangus aja. Nggak usah 
dikasih tempat lah. Itu kan 
merusak profesi jurnalistik, 
kasihan orang-orang yang 
wartawan bener. Itu kan motifnya 
kan ujung-ujungnya duit, kalau 
wartawan seperti itu. Padahal kita 
yang di jurnalistik nggak.. aa.., si 
wartawan yang itu sudah 
mendapat gaji dari kantor, sudah 
mendapat fasilitas-fasilitas dari 
kantor, dia dapat gaji, dapat duit, 
dapat bonus, itu dari kantor. Tapi 
kan mereka akan menyuarakan 
sesuai dengan kenyataan yang ada 
di lapangan, tidak mengada-ada 
dan tidak menjadikan berita itu 
sebagai momok bagi narasumber. 
Kalau bodrex itu kan, yo asu ya 
mereka itu. Mereka itu punya data 
verbatim trus kemudian buat 
nodong narasumber. ‘pak saya 
punya data ini, bapak gimana?’ 
kemudian mereka rembugan, 
dadine semene, kayak gitu kan 
asu mereka. Nggak usah dikasih 
tempat lah. 

 
A1 
A1 
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Resah 
Merasa 
terancam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensitif 

Wartawan bodrex 
berpengaruh pada 
liputan anda? 

Nggak berpengaruh, itu nggak tak 
anggep dan mereka nggak berani 
deket-deket ma kita, nggak berani 
mereka. Kalau kita tetep sebagai 
wartawan yang bener, kita nggak 
main-main dengan berita, nggak 
akan berani mereka deket kita. 
Jaga jarak lah. Karena kalau 

  



 

l 

berani deket tersingkir lah 
mereka. 

Saat meliput hal-
hal yang sensitif 
gitu pernah 
mendapat 
ancaman atau 
teror? 

Pernah teror. Di sms apalah 'saya 
tahu saudaramu’, ‘opo to iki?’ oo.. 
ternyata berita ini. Teror telpon, 
tapi secara khusus saya belum 
pernah mengalami. Cuma sms, 
telpon, ketemu langsung gitu juga 
pernah, tapi dia cuma ngomong, 
dia ngancam gitu, tapi kalau 
sampai.... belum pernah.  
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Merasa 
terancam 

Perasaannya 
gimana? 

Khawatir juga sih, tapi sepanjang 
kita melakukan hal sesuai 
koridornya saya pikir nggak 
masalah, banyak orang-orang 
yang melakukan dukungan, 
temen-temen banyak yang 
memberikan advokasi, 
mendukung semua. 

A1 Resah 

Selain perasaan 
khawatir, adakah 
gangguan fisik 
yang dialami? 

Kepikiran aja. 
(kalo yang mengarah ke fisik?) 
Rak doyan mangan paling. Tapi 
kadang, saya tu nggak lama ya, 
kita lebih banyak-banyak bertemu 
temen-temen pasti nanti juga 
dengan sendirinya akan hilang. 
Kita pastikan ajalah dengan 
kaidah jurnalistik gitu aja. 

A1 
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Resah 
 
Kehilangan 
gairah 

Setelah 
mengalami 
kecemasan gitu 
akan semakin 
produktif atau 
tidak? 

Kita melihat situasi dulu, artinya 
kalau itu masih tinggi ya kita jaga 
dirilah. Keselamatan itu saya pikir 
yang paling utama, kita jaga diri 
tapi disana itu justru kebanggaan 
kita juga. Oo brarti kita itu bener, 
berarti mereka yang menantang 
itu kan khawatir. Berarti itu 
kenyataan, berarti mereka nggak 
mau kita menulis kenyataan dia. 
Biasanya kan berita-berita miring, 
berarti berita kita itu bener. Ada 
kebanggaan juga bahwa kita bisa 
mengungkap. 
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(diteror malah banggak ya?) 
Iya iya, tapi sebenarnya kita juga 
cemas lah namanya juga diteror. 
Tapi kadang nanggapinya juga 
‘aku entuk ngene iki piye ki!’ 
kadang sama temen-temen 
diguyoni. Tapi kalau bunyinya 
udah menyangkut keluarga gitu 
mau tidak mau ditunggu dulu 
perkembangannya seperti apa, 
tapi sebenarnya cukup membuat 
kita bangga. 

 
A1 

 
Resah 

Mempengaruhi 
produktivitas 
nggak? 

Iya he eh. Kadang kita semangat 
juga. 
(Pas diteror?) 
Enggak, setelah itu mereda, 
berarti kita bisa melihat ‘berarti 
strategi liputan saya yang kemarin 
cukup berhasil ini’. Bisa kita 
lakukan liputan yang lain. 
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Kehilangan 
gairah 

Apa yang dialami 
saat anda cemas? 

Nggak doyan mangan. 
 
 
(selain itu?) 
Tambah susah tidur, padahal wis 
angel turune yo.. Kadang kalau 
mendengar azan subuh gitu baru 
tidur, jadi nggak langsung sholat 
tapi malah tidur. 

A5 
 
 
 

B7 

Kehilangan 
gairah 
 
 
Susah tidur 

Menurut anda 
kesejahteraan 
sebagai wartawan 
sudah cukup atau 
belum? 

Belum. 
(kenapa?) 
Ya nggak bisa lah untuk hidup 
mewah-mewah gitu, sulit kalau 
kita mengandalkan gaji sebagai 
wartawan. Kalau cukup si cukup, 
kalau kita bisa nggak mewah, 
cukup si cukup, tapi kalau kita 
melihat kebutuhan sekarang, anak 
saya nanti harus sekolah, 
kebutuhan makanannya nanti 
bagaimana kadang ya lemes 
mikir, ya harus pandai-pandai. 
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Resah 
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Khawatir dengan 
masa depan 
nggak, dengan 
kesejahteraan 
yang seperti 
sekarang? 

Ya kalau ada peluang lain ya 
kenapa tidak, kalau ada 
kesempatan ya pasti saya ambil. 
(Contohnya?) 
Kalau ada tawaran yang lebih 
baik, dari perusahaan yang lebih 
kredible dan tawaran penghasilan 
yang lebih baik ya kenapa tidak.  

  

Yang 
dikhawatirkan 
tentang masa 
depan apa? Tadi 
kan mas blg 
kalau ada 
tawaran lain yg 
lebih menarik 
mas akan ambil, 
lha itu apa yg 
dikhawatirkan? 

Satu, itu kepuasan kita sebagai 
wartawan itu kan karena kalau 
berita kita dibaca orang, kalau ada 
perusahaan lain yang lebih besar 
dari Suara Merdeka itu berarti 
pasti pembacanya juga lebih besar 
lagi dan itu juga kepuasan kita. 
Kita bisa membentuk opini 
publik, bisa mempengaruhi 
kebijakan sesuai dengan stelnya 
yang memihak kepada publik, itu 
kan suatu kebanggaan. Selain itu 
juga tawaran kesejahteraan. 

  

Apa yang dialami 
saat anda 
mengalami 
kecemasan dalam 
menjalani profesi 
wartawan 
ataupun redaktur? 

Kecemasan? Ya kalau berita yang 
kita turunkan di koran itu ada 
kesalahan. Itu membuat saya 
cemas karena itu pasti besok akan 
mendapat komplain dari pembaca. 
Kalau kita mengungkap fakta 
yang ternyata tidak sebenarnya 
lha itu yang membuat cemas. 
(pas cemas mengalami apa, 
bingung ato apa?) 
Ya bingung, trus kalau saya pasti 
selalu koordinasi dengan 
pimpinan, ‘saya mengalami ini ini 
ni.. saya harus apa?’. Paling itu 
yang sering saya alami, misalnya 
saya merasa: ‘berita saya ini 
kurang serius ini’, lalu saya 
koordinasi dengan pimpinan. 
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A2 
 

A1 

 
 
Resah 
 
 
 
 
 
 
 
Konsentrasi 
kurang 
Resah 

Saat ada konflik 
dalam meliput, 
akibatnya buat 

Arti konflik itu, suasana yang 
saya liput, suasana konflik gitu? 
(eh sori, ketika ada konflik dalam 
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mas apa? diri mas?) 
Kadang-kadang kacau, yo 
nulisnya kacau, kalau sudah gitu 
kadang kita minta ijin sama 
pimpinan, kita refreshing dulu. 
Minta ijin refreshing sama 
pimpinan kalau diijinkan. 
(Akibatnya pada liputan?) Ya itu 
jadi kacau lah, nggak bisa 
konsentrasi. 
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Konsentrasi 
kurang 
 
 
 
 
Konsentrasi 
kurang 

Kalau anda di 
evaluasi 
wartawan, kepala 
biro atau senior 
perasaannya 
gimana? 

Ya kalau evaluasinya bener-bener 
karena kekurangan saya, saya bisa 
menerima. Tapi kalau itu nggak, 
kalau saya merasa evaluasinya 
mengada-ada ya saya teriak, saya 
protes. Saya berani adu 
argumenlah dengan pimpinan. 
(Pernah mengalami?) 
Pernah. Saya dianggap keliru 
membuat judul, artinya judul yang 
saya buat, yang turun di koran 
tidak sesuai dengan apa yang 
diinginkan pimpinan, dianggap 
kurang bagus. Lalu saya berdebat 
dulu, ya serahkan dulu materinya, 
kalau memang judul yang saya 
buat itu tidak sesuai dengan 
keinginan pimpinan ya kenapa 
baru setelah keluar diperbaiki, ya 
tadi malam harusnya. Kenapa tadi 
malam, e-mail tidak masuk pas 
sebelum berita ini diturunkan. 
Kalau sudah diturunkan terus 
disalah-salahkan pimpinan 
harusnya juga merasa salah 
karena semua berita yang 
diturunkan sebenarnya kan 
tanggung jawab bersama juga. 
Tapi kalau memang saya itu salah 
misalnya nulis kata kurang huruf 
di judul itu fatal, ya okelah saya 
mengakui, minta maaf lah. 
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Sensitif 
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Ada nggak yang 
ditakutkan 
dengan jam kerja 
yang tidak kenal 
waktu? 

Nggak. Saya menikmati. 
Makanya saya tidak betah untuk 
kerja di kantoran, nggak bisa 
mbayangke kerja di kantoran 
koyo opo. Harus tiap hari pake 
sepatu pake baju.  
(Lha ini pake sepatu?) 
Tadi pas ada acara, biasanya ya 
sandal gunung, kaosan. Ya santai 
aja menikmati. Malam-malam 
ditelpon suruh liputan yo wis siap.

  

Apa yang 
dipikirkan 
dengan tdk 
adanya hari 
libur? 

Ada kok hari libur. Siapa bilang 
nggak ada? Kalau sini tu gini, tiap 
malam minggu itu dibuat 
kelompok dan kalau nggak salah 
ada 3 atau 4 kelompok. Piro yo 
saiki, aku lali je. Jaman dulu ada 
21 atau berapa, itu dibuat 3 
kelompok, jadi setiap kelompok 7. 
Atau dulu itu sampai 4, atau 3 yo 
pokoknya tujuh, tujuh, minggu 
pertama kelompok satu, minggu 
kedua kelompok dua, minggu 
ketiga kelompok tiga, jadi muter 
terus. Jadi tiap malam minggu 
libur. Jadi gini, kita kan yang di 
politik ada dua, yang satu libur 
yang satu ikut kelompok sana. 
(Berarti sebulan nggak tiap malam 
minggu libur?) 
Nggak. 
(berarti bisa tiap 2 minggu 
sekali?) 
Iya. Seperti pas hari raya kita 
butuh kumpul dengan keluarga, 
jadi dibagi, ada yang libur 
sebelum hari H, ada yang setelah. 
Hari H kan libur korannya nggak 
terbit. Biasanya 5 hari kalau 
nggak salah, kita suruh milih. Kita 
atur sendiri, di kriminal kan juga 
ada 2, dulu ya, waktu itu dulu, 
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kalau sekarang kriminal ada 4. 
(kalo koran nggak terbit, berita 
tetap ada kan) He eh, tapi kita 
nggak wajib untuk nulis, paling 
kita simpan untuk besoknya. Kalo 
ada, misal besok tanggal merah 
libur tahun baru, ya kita 
malamnya tetep liputan ke 
simpang lima atau kemana-mana, 
pasti kita liputan kesana, tapi kita 
nggak wajib nulis, langsung 
pulang aja. Besoknya baru. 

Cara mengatur 
waktu dengan 
masyarakat 
sekitar? 

Saya nggak bisa mengatur waktu 
dengan masyarakat, saya terlalu 
sering ijin rapat RT. Tapi apa 
yang bisa saya bantu pasti saya 
bantu, misalnya ada gotong 
royong, ada ini yang bisa saya 
tulis gitu ya saya tulis. 

A3 Tak 
berdaya 

Ketika nggak 
bisa ikut rapat 
atau apa, ada 
nggak yang 
dipikirkan/ditakut
kan? 

Enggak. Ya, masyarakat terutama 
di lingkungan saya bisa 
memahami pekerjaan saya. Ya 
saya ngomong sih, saya terus 
terang aja ngomong kalau jam 
kerja saya nggak menentu. 
(Tinggalnya dimana?) 
Di Kalilangse, Gajahmungkur. 
Tapi yang bisa saya bantu, ya 
saya bantulah, tapi kalau untuk 
rapat-rapat gitu, saya nggak 
seneng rapat. 

  

Adanya kode 
etik, jadi beban 
nggak dalam diri 
anda? 

Enggak juga. Ya biasa aja, 
wartawan juga manusia. Artinya 
kalau dalam pergaulan nggak 
pernah ada persoalan, cuma 
kadang kita dianggap banyak 
relasi. Ya kalo emang bener ya 
syukur banyak relasi tapi kalo 
untuk beban kayaknya nggak ada. 

  

Anda 
memposisikan 
sebagai apa di 

Ya sebagai orang biasa lah. Ya 
biasa aja, nggak pernah lah saya 
nonjol-nonjolkan profesi 
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masyarakat? wartawan. Di hadapan polisi, ada 
cegatan gitu ya biasa aja, saya 
tunjukkan, wong saya surat-surat 
ya komplit yo ngopo sih.. 

Dalam proses 
liputan ada 
keterlibatan 
emosi nggak? 

Ada.  
(akibatnya?) 
Ya kayak tadi, artinya ada unsur-
unsur subyektivitas. Dalam mbuat 
berita, kalau memang itu berita 
gedhe yo di gedhe ke sisan, kalau 
itu berita kecil ya. Makanya tadi 
kan ada roh dalam penulisan 
makanya emosi kita kan bisa 
masuk. 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBYEK C 
 

Pertanyaan Jawaban 
K

od
in

g. 
Intrepetasi

Bagaimana proses 
mengembangkan isu 
yang ada diangkat 
menjadi sebuah 
berita? 

Untuk menentukan berita 
headline melalui rapat redaksi 
ada dua hal : 
1. mengembangkan isu yang 
sudah berkembang 
2.menggali atau memunculkan 
isu baru berdasarkan informasi 
terbatas yang diterima. 
1-pendalaman isu 
2-menemukan fakta-fakta dan 
mengkroscek informasi yang 
diterima benar atau tidak pada 
tahap pertama, setelah itu baru 
dikembangkan lebih lanjut. 

  

Mendekati deadline 
ada berita yang belum 
masuk? 

Bagaimanapun orang tetap 
mempertimbangkan kualitas. 
Jadi kalo ada satu peristiwa atau 
isu yang butuh pendalaman 
maka diberikan toleransi agar 
beritanya lebih baik walaupun 
terbit agak “menyusu-nyusu”.  
 
Kalo beritanya tidak begitu 
baik, ya dibuat standard aja. 
Tapi kalo beritanya bagus, ya 
diberikan toleransi agar 
beritanya jadi tambah lebih 
baik. 

 
 
 
 
 
 

A4 

 
 
 
 
 
 
Merasa 
tertekan 

Deadline sudah 
mepet, kecemasan 
ada? 

Kerja wartawan seperti itu, jadi 
kecemasan pasti ada…tapi 
deadline tidak sak klek 
banget…bukan berarti bahwa 
kalo deadline tidak tercapai 
tidak terbit,..kalo deadline tidak 
tercapai ya paling mundur 
terbitnya.  

A1 
A4 

Resah 
Merasa 
tertekan 
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Untuk mengisi berita 
yang tidak masuk…? 

kalo isunya nasional, 
sebenarnya sumber berita yang 
masuk tidak selalu dari 
wartawan Reuters, Antara, atau 
sumber berita yang kita punya 
langganan, kecuali berita-berita 
lokal yang kebetulan kita tidak 
punya, kadang bikin mau tidak 
mau harus dikirim. Tapi kalo 
berita nasional, kalau kita 
menunggu kadang bisa 
cadangkan, kita ambil dulu 
berita-berita dari sumber-
sumber berita dan kita coba 
untuk susun sekalian dan kalo 
datang berita nasional baru kita 
kombinasi saja, kalo waktunya 
mepet sekali lo ya…kalo nggak 
ya kita tunggu saja.  
Yang repot memang kalo berita 
yang lain tidak ada…la itu 
repot, terpaksa harus kita 
tunggu 

  

Respon bapak ketika 
dalam kondisi tidak 
ada berita yang 
masuk, bapak 
biasanya gimana? 

Tapi….jarang, yang paling 
sering dialami bukan tidak 
masuk…tapi ada antara 
kuantitas…kita permasalahan di 
kuantitas dan kualitas.  
Kalo misal ada satu halaman 
harus diisi apa…itu kan dari 
segi kuantitas…ok lah itu penuh 
gitu lo.., tapi kadang yang jadi 
permasalahan dari segi kualitas, 
apakah berita ini layak ato tidak 
tho.. 
kalo sekedar untuk memenuhi 
halaman ya sudah itu dipasang 
gitu aja untuk memenuhi 
halaman, lha problemnya di 
kualitas, kalo dari kuantitas 
saya kira tidak masalah.  
Jadi kepanikannya terletak pada 
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Panik 
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seberapa kita 
mempertimbangkan kualitas 
berita untuk kepentingan 
pembaca. Kalo sekedar untuk 
menutup satu halaman dengan 
sejumlah berita gampang itu, 
tinggal plek plek plek gitu. 

Perasaan bapak kalo 
misalnya, mungkin 
bapak pasti akan 
mementingkan 
kuantitas dan 
kualitasnya…saat 
harus terpaksa sekali 
untuk harus 
menggunakan 
kuantitasnya itu 
gejolak apa yang 
biasanya,…biasanya 
kalo itu kan ada 
standard mutunya, itu 
gimana pak? 

Kalo ini sangat personal 
ya,,,artinya setiap orang akan 
mempunyai karakter berbeda 
ketika menghadapi masa-masa 
kritis.  
Kalo saya nggak kok 
mba…kalo saya mungkin 
karena sudah lama bekerja di 
lingkungan kaya gini, saya itu 
tidak pernah mengalami 
kecemasan yang terkait dengan 
apa misalnya entah itu apa 
beritanya telat, beritanya kurang 
kualitas yang tidak memadai itu 
ndak begitu, karena itu bisa 
saya siasati sendiri.  
Misalnya ada berita yang 
kurang ya mungkin saya 
tambahi referensi data, kalo ada 
berita yang kurang bagus tetap 
aku edit dengan kemampuan 
saya sehingga berita itu lebih 
baik dari aslinya. Jadi kalo saya 
terkait kecemasan sangat 
personal, kalo saya tidak begitu, 
tidak begitu menghadapi 
masalah seperti itu. Karena 
mungkin karena karakter ya, 
karakter pribadi saya. Tapi ada 
teman saya yang panik wuah 
bingung dia mungkin sampai 
nabrak-nabrak dengan 
kekacauan yang berbeda  

  

 Sejak 1996, masuk redaktur. 
Sebelumnya jadi wartawan. 
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Setelah berita sudah 
beredar apa paginya 
bapak ada kebiasan 
untuk langsung 
melanjutkan berita 
besok, atau gimana? 

Kalo saya tidak…kan kalo saya 
kalo pagi bisasanya lebih 
banyak gini…eee…karena 
status saya kan beda ya, 
mungkin kalo wartawan bangun 
tidur bingung golek berita apa 
ya…ngembangke iki ngene-
ngene-ngene.  
Kalo saya ndak kalo saya hari 
itu biasanya ketika terlambat 
bangun pasti… yang masang-
masang berita kan saya jadi 
kalo saya persoalannya apakah 
ada berita yang lebih bagus dari 
beritaku ndak, entah liat-liat 
koran, entah dirumah kan ada 
Jawa Pos sama Kompas oh ini 
ketinggalan isu ini saya punya 
itu tidak punya ini yang bikin 
saya agak risau 
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Resah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resah 

Trus gimana apakah 
yang membuat risau 
itu terjadi setiap pagi? 

Ya nggak, kalo kasus per kasus.   

Sering nggak? Tidak juga, karena 
pertimbangannya kan kadang 
beda, misalnya kita tidak muat 
ini, kenapa ini dibesarkan, 
kenapa ini dikecilkan itu 
pertimbangannya sudah 
pertimbangan redaksi.  
Tapi kalo ada kasus-kasus 
tertentu, kan jumlahnya jarang 
tidak setiap hari, entah 
seminggu sekali ini seharusnya 
punya atau nggak.  
Ini Jawa Pos punya ini, kok kita 
nggak ada itu biasanya yang 
jadi persoalan. Lebih ke 
persoalan jiwa jurnalistik saja. 

  

Apa yang bapak 
rasakan ketika ada 
nilai plus pada berita 

Ya senang dan bangga sekali.   
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bapak? 
Ketika berita kurang 
(secara kualitas) 

Kecewa karena kan 
bagaimanapun…ya itu kecewa.  
Dan kadang, ya namanya 
wartawan, seharusnya punya 
informasi ini kok nggak… 

A3 Tidak 
berdaya 

Gimana untuk 
mengantisipasi ke 
wartawannya? 

Ya biasanya memprogram aja, 
program liputan ya suruh 
kembangkan ini dari sisi ini. 
Supaya ndak ketinggalan ya 
seharusnya yang diambil ini, 
dari sisi ini supaya nggak sama 
persis dengan koran lain yang 
sekarang sudah muat sebaiknya 
ini. 

  

Dalam memberikan 
pengarahan kepada 
wartawan, bagaimana 
aspek emosi bapak… 

Nggak juga karena itu 
sebenarnya itu juga nggak tugas 
saya…kerja di Koran kan 
sistem kerja tim, jadi 
sebenarnya sudah ada 
bagiannya sendiri. Kan ada 
koordinator liputan, itu biasanya 
mereka yang bertanggung 
jawab terhadap pasokan berita 
sebenarnya merekalah yang 
lebih bertanggung jawab. Jadi 
kalo saya ada kasus seperti itu 
ya agak nyantai lah, istilahnya 
saya itu hanya pemakai prduk 
yang diberikan koordinator 
liputan, kordinator liputan kan 
mengkoordinasi wartawan harus 
ngliput ini ngliput itu…la ketika 
dia tidak punya seharusnya dia 
yang bertanggung jawab saya 
kan hanya memakai saja, 
sebagai produk kadang ya gelo 
juga kok nggak ada ini, kudune 
iki ono…tapi tanggung 
jawabnya secara moral tetap 
ada, tapi kalo tanggung jawab 
secara mekanisme kerja saya 
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Tidak 
berdaya 
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tidak punya berada pada 
koordinator liputan 

Bagaimana 
merepresentasikan 
Mengingatkan yang 
berkuasa dan 
menghibur yang 
papa? 

Massa mengingatkan penguasa, 
dalam kaitan dengan (issue 
apapun pewawancara 
menambahkan) berorientasi 
pada kerakyatan,  
merepresentasikan itu apa ya 
bingung juga. Biasanya 
kalo….posisinya wartawan 
ya…, kalo posisi saya ya saya 
cerminkan pada program-
program liputan, misalnya saya 
butuh liputan kaya gini trus 
harusnya liputannya itu 
mengarah kesini, bukan kesitu, 
artinya mengarah kepada 
kepentingan masyarakat… tu 
sebenarnya sudah menjadi 
komitmen wartawan, karena 
wartawan posisinya sebagai 
konstruk sosial. Posisinya 
mereka adalah, sebagai 
pembantu masyarakat, tidak 
membantu penguasa.  
Lha yang menjadi problem di 
kita kan itu tho biasanya mereka 
lebih banyak berita-berita dari 
pejabat, la itu yang harus kita 
kurangi harus lebih banyak ke 
kepentingan masyarakat. 

  

Pendapat bapak 
mengenai wartawan 
sebagai penjaga 
quality value dimana 
dunia realita yang 
obyektif dan dunia 
subyektif ada di dalam 
diri. Menjembatani 
antara subyektifitas 
dengan obyektifitas? 

Sebenarnya letak kesulitan 
wartawan ada di situ 
tho…berita itukan sebenarnya 
opini wartawan, karena apapun 
yang kita peroleh dari lapangan 
itu tergantung pada persepsi 
kita…persepsi dan kemauan 
kita, sebenarnya berita itu mau 
kita bikin 
bagaimana…katakanlah orang 
melihat gelas setengah kosong 
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ya itu kita katakan setengah 
kosong tapi juga ada yang 
mengatakan itu setengah 
isi…kita gimana dan mau 
bagaimana. Kalo melihat 
realitas apa kita akan tulis itu 
pure, atau mau kita tambahi. 
Kalo toh mau kita tambahi 
arahnya kemana..apa misalnya 
mau ke kerakyatan atau ke 
penguasa. Jadi problemnya 
disitu. Jadi ya untuk 
menjaganya kalo seorang 
wartawan harus berpijak pada 
obyektifitas saja. Obyektif tapi 
tetap dia punya misi, ya 
katakanlah ada fakta kayak gini, 
lho kudune dikerjake kayak 
ngene, lha hati kita tegel nggak 
nulis kayak gitu. 

Kalo bapak sendiri? 
 

Kalo saya ya…nggak lha…ya 
sekali lagi ada standart yang 
normal, misalnya gini tapi kan 
ada pribadi. Persoalannya 
kadang disini..saya termasuk 
orang yang nggak begitu tegel 
untuk melihat hal-hal ya 
walaupun obyektif tapi kalo 
harus ditulis pure kaya gitu 
ndak bisa biasanya, ndak 
nyampe. Katakanlah misal ada 
kecelakaan…entah itu fakta 
misalnya, apa namanya…dia 
terseret sekian meter, trus 
kakinya, ya itu apakah akan kita 
bilangkan itu, kan ndak gitu lo. 
Ya itu kan tergantung kita juga. 

  

Mengenai keakuratan 
data dalam sebuah 
berita. Apa akibatnya 
bagi bapak ketika 
dituntut memberikan 

Sebenarnya kalo kesulitan 
wartawan itu kan terletak pada 
apa ya..deadline. Batas waktu. 
Kalo untuk liputan kan 
biasanya… ya wawancara gini 

A4 
 
 
 
 

Merasa 
tertekan 
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fakta-fakta yang harus 
akurat? 

pake mic gitu., na kalo kita 
minta akurasi data itu kadang 
susah. Misalnya kalo pejabat 
ditanya, dia tidak punya 
data…kethokke sekian persen 
mas, empat puluh persen atau 
berapa…la angkanya berapa 
pak…angkanya nggak tau pasti. 
La itu keterbatasan kita untuk 
mengejar angkanya berapa itu 
kan kita mesti ke kantor dia gitu 
lo, la kalo sudah di kantor dia 
prosesnya sudah lain lagi.  
Ada proses birokrasi minta data, 
minta… dan ini kesulitan media 
harian juga. Makanya kadang-
kadang ada sebuah berita yang 
kethokke ki angkanya nggak 
begitu pasti, separuh dari 
jumlah penduduk…lha separuh 
itu berapa? Kita mau mengecek, 
misalnya ke BPS, nanti kalo 
Tanya ke BPS kan waktunya 
lama, sedangkan waktu kita kan 
sedikit dan kesulitan kita disitu. 
Jadi masalah akurasi data 
menjadi problem besar bagi 
wartawan, terutama media yang 
terbitnya harian. 
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Merasa tak 
berdaya 
 
 
 
Merasa tak 
berdaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resah 

Untuk bapak pribadi, 
ketika dituntut data 
harus akurat, 
sedangkan yang 
didapat kurang akurat 
itu gimana? 

Kalo saya misalnya ketemu 
berita yang datanya tidak 
akurat, itu langkah pertama ya 
kita kroscek dulu kita punya 
data pembanding nggak, na data 
pembanding itu kalo di Suara 
Merdeka kan ada pusat 
dokumentasi, kita bisa minta 
tolong mereka untuk mencari 
data pembanding. Kalo 
misalnya nggak dapet juga ya 
akhirnya data itu kita 
kualitatifkan saja jadi nggak 
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kuantitatif. Misalnya separo, 
kurang dari separo. Misalnya 
kurang dari separo penduduk 
miskin, na angkanya ndak kita 
sebut gitu aja. Soalnya kalo 
sudah menyebut angka, kalo 
tidak akurat kan nanti malah 
jadi persoalan.  
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Resah 

Pendapat bapak 
tentang adanya 
wartawan bodrex? 

Susah juga ya…karena orientasi 
nya sudah beda ya mba. Aku 
bingung kalo bodrex.. 
Kalo wartawan bodrex, aku 
ndak nyebut…dia bukan 
wartawan kalo aku 
nyebutnya…anu…kapabilitas, 
kapasitas dia disebut sebagai 
wartawan itu kayak apa tidak 
memenuhi syarat , makanya 
kalo itu disebut sebagai 
wartawan ya aku ndak isa-lah. 
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Sensitif 

Kalo ada oknum-
oknum yang seperti 
itu apa bapak selaku 
wartawan yang 
dengan kapasitas yang 
memang wartawan, 
sementara ada orang 
yang seperti wartawan 
bodrex yang seperti 
ini, apa bapak 
mencemaskannya? 

Emm… ya kalo selama ini yang 
saya cemaskan ya cuma satu 
saja, mereka itu merusak profesi 
wartawan, dengan segala 
tindakannya yang saya sendiri 
juga ndak paham apa tindakan 
mereka. Yang jelas bagi saya 
mereka itu bukan wartawan, 
wartawan tapi merusak citra 
wartawan. Lha itu biasanya 
risau kita itu kadang-kadang, 
orang lain di luar komunitas 
wartawan mereka tidak tahu 
sebenarnya wartawan itu siapa. 
Mereka ditekani wartawan, wah 
wartawan paling kaya itu, 
padahal yang ditekankan bukan 
kayak itu, lha ini yang sering 
jadi persoalan. 

A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 

Resah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resah 

Perasaan mengenai 
wartawan bodrex? 

Kebetulan, maaf ya kebetulan 
posnya berbeda. Biasanya kalo 
wartawan-wartawan.., waktu itu 
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kan di bidang politik dulu 
jarang ada wartawan bodrex, 
biasanya yang ada wartawan 
bodrex itu wartawan-wartawan 
yang ada liputan ekonomi 
khususnya yang lebih banyak 
berbau uangnya, liputan-liputan 
yang banyak proyek-proyek, 
biasanya wartawan bodrex 
banyak disitu, kalo di politik 
kan nyaris nggak ada uangnya, 
mereka ngga ada disitu. Jadi 
saya jarang ketemu. Dan saya 
juga jarang terkena kasus atau 
berhadapan dengan mereka. 

Tapi pernah bertemu? Jarang tidak pernah   
Saat ada berita yang 
sifatnya sangat 
sensitif atau itu 
mengancam atau itu 
bisa menimbulkan 
sebuah teror atau 
ancaman itu gimana? 

Itu ada dua hal, sebenarnya 
wartawan itu sudah tau, materi 
ini seberapa resikonya. Pertama 
tergantung pada kebijakan 
lembaga, kebijakan redaksi. 
Kita itu mau kemana itu lo mau 
membela ini, atau mau 
menyerang ini kan tergantung 
pada lembaga. 
Yang kedua… 
Sebenarnya kita sudah tau lah 
seberapa besar resiko suatu 
berita siapa yang akan 
dirugikan, siapa yang akan 
mengancam.  
Persoalan pertama kan pada 
kebijakan redaksi itu maunya 
apa… 
Yang kedua…kita juga sih 
sebenarnya, tadi berita itu kan 
opini tergantung mau nulisnya 
gimana, lha ini tergantung kita 
mau kasar, alus, apa piye tho. 
Ada orang-orang tertentu, 
tergantung karakter wartawan 
juga, karena tadi masalah opini 
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ya. Ada yang mungkin nulisnya 
kenceng, nyerang. Tapi ada juga 
yang nulisnya halus. Kalo saya 
lebih banyak mengambil jalan 
tengah, mencoba untuk tidak 
merugikan anu…bukan cari 
aman, nggak sih, tapi mencoba 
mengambil jalan tengah lah, 
agar kita nanti tidak diancam 
atau bagaimana, dan lembaga 
sendiri juga aman. Dan mereka 
narasumber juga aman, kita 
juga harus melindungi mereka. 

Waktu jadi wartawan 
gaya penyampaian 
sesuatu yang sensitif, 
gaya penulisan seperti 
apa? 

Saya tidak mau basa-
basi…yang mau dibidik apa ya 
itu langsung, tidak usah muter 
gitu lo…makanya sekarangpun 
kalo misalnya ada berita yang 
muter-muter kayak gitu, ya saya 
tarik aja langsung. Intinya apa. 
Misalnya ada berita, misalnya 
jawa tengah harus 
mengamankan beras impor, 
mengamankan artinya itu 
apa..artinya Jawa Tengah harus 
bebas beras impor gitu aja 
langsung, langsung tek gitu aja 
nggak usah muter gitu. Kalo 
muter kita kan bingung, 
maksudnya mengamankan itu 
apa, jadi harus tes. Politik juga 
gitu, langsung tes gitu…jadi 
orang nggak bingung kalo saya 
gitu sukanya.  

  

Pernah tidak 
mendapat ancaman 
atau terror setelah 
beritanya dimuat? 

Selama ini jarang, nggak ada… 
Kalo ditekan dalam arti 
ditelepon itu biasa lah 
wartawan, tapi tidak sampai 
pada tingkat tertekan, dianggap 
biasa sajalah, ya mungkin itu 
pengalaman pribadi sendiri ya, 
kalo menurut orang lain nggak 
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tau lho ya… kalo menurutku 
nggak pernah. Kalo cuma 
ditelepon… beritane kudu 
ngene. Itu biasa 

Apa bapak langsung 
merubah? 

Ya kita lihat dulu, itu bagian 
dari konfirmasi, bagian dari hak 
jawab dia…kita kan 
sebenarnya,…kita punya media 
jawab.  
Kalo merasa anda dirugikan ya 
sudah anda mengasihkan 
jawaban saja, toh kemaren saya 
tanya ke bapak tidak mau 
menjawab misalnya la sekarang 
saya tulis bapak mau marah-
marah, ya udah apa yang 
pengen bapak sampaikan ya 
nanti saya tulis gitu aja, sebagai 
hak jawab…gitu. 

  

Berarti belum pernah? Kalo harus ganti nggak bisa.   
Setelah ada telepon 
dalam pencarian 
berita bapak akan 
cenderung tetap 
konstan atau bapak 
akan melembek? 

Kalo di politik, saya kira tetap. 
Karena kita tidak boleh…anu 
ya…kita punya idealisme, kita 
punya frame nanti kita mau apa 
ya tetap harus gitu. Bahwa suatu 
saat ada tekanan-tekanan ya 
wajar. Tapi bagaimana 
memanage isu itu agar nggak 
merugikan orang lain. Kalo 
misalnya sampai orang sampai 
ngancam sampai neror, itu kan 
berarti orang itu dirugikan 
betul. Nah kita nggak mau itu, 
kita mencoba untuk tidak 
merugikan. Yang jelas itu asal 
bisa berimbang, artinya kalo 
kita punya isu, oh orang itu, 
atau si A begini. Ya A aja 
ditanya “A kamu begini nggak”. 
Nggak ya penjelasannya apa ya 
uda itu yang ditulis. Kedua 
nulisnya jangan nyerang, itu 
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penting. Karena bagaimanapun 
tetap kita menjaga mereka juga. 
Jangan sampai kita membunuh 
mereka gara-gara tulisan kita. 
Karena fakta yang kita terima 
bisa saja tho kita tulis keras, 
lunak atau gimana kan 
tergantung kita.  
Kalo saya lebih baik tidak 
menyerang dan tidak berniat 
untuk membunuh mereka. 

Kecemasan yang 
biasanya sering 
muncul? 

Sekarang atau dulu 
Dulu ketika ada peristiwa tapi 
kita tidak dapat. 
(cemasnya kenapa pak?) 
Ya wajar la kita wartawan 
harusnya punya berita ini 
ternyata kita ndak 
punya…sangat cemas. 
Cemasnya karena dua hal, 
pertama tanggung jawab kita 
sebagai wartawan. Yang kedua 
secara organisasi pasti 
redaksine nyeneni aku.., jadi 
tetap tergantung kita juga sih.. 
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A1 

 
Resah 
 
 
 
 
Resah 

Ketika cemas waktu 
jadi wartawan dulu 
yang biasa bapak 
rasakan gimana, 
secara fisik? 

Secara fisik nggak ada si mba, 
kaya nggak bisa tidur ato apa 
itu…ndak, jarang saya 
mengalami itu. Kebetulan di 
politik sih. 

 
 

B7 

 
 
Susah tidur 

Yang dialami ketika 
bapak cemas? 

Jarang itu mbak aku kalo 
sampai pada tingkat kecemasan 
yang tinggi itu jarang, biasa.. 

  

Biasanya ngapain 
untuk mengurangi 
masalah kecemasan? 

Ya kita coba atasi aja 
masalahnya misal kita nggak 
punya berita ini, ya kita cari aja. 
Misal narasumbernya dimana 
ya kita kejar, misalnya kalo 
mungkin kepepet-kepepete ya 
kalo ada temen bisa bantu, ya 
minta bantu temen.  

  

Kalo yang sekarang Kalo sekarang ya…   
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kecemasan bapak apa 
pak? 

kecemasannya…kalo sekarang 
kan saya memakai produk ya, 
kalo produk itu nggak ada kita 
cemas. 

 
 

A1 

 
 
Resah 

Ketika bapak cemas 
biasanya bapak 
ngapain? 

Tapi jarang kok mbak sampai 
pada tingkat-tingkat yang… 
(Secara emosional sendiri pak?) 
Saya kebetulan orangnya…ya 
paling teriak-teriak, nggak 
sampai pada tingkat yang 
physically nggak pernah. Misal 
sampai pada marah atau apa 
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Sensitif 

Perasaan bapak kalo 
cemas ee…dari 
perubahan fisik yang 
bapak alami ketika 
bapak cemas? 

Waduh kalo kerjaan itu jarang 
itu mba,..kalo kerjaan lho ya 
karakternya berbeda.  
(Karena saya lihat kan deadline-
deadline gitu pak?) 
Mungkin apa ya karena aku 
sudah kulina menghadapi kayak 
gitu jadi nggak tanggepan.  
Itu biasanya problem-problem 
kayak gitu dihadapi oleh 
wartawan atau redaktur baru. 
(Berarti dulu waktu jadi 
redaktur baru juga ngalami 
kayak gitu?) 
Iya cemas kita. Misalnya 
sampai jam segini halaman kok 
belum jadi, sampai jam segini 
beritanya kok kurang, belum 
penuh..itu kita bingung, dan 
cara menghadapinya kan orang-
orang baru itu kan wah iki 
kudune piye, kudune piye itu 
kan berdasarkan pengalaman 
dia. Kalo saya sudah senior gini 
menghadapi ada satu halaman 
kosong ya nyantai aja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resah 

Mengenai 
kesejahteraan dalam 
posisi sebagai editor, 
apakah sudah 

Jauh, masih kurang.   
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terpenuhi? 
Apa bapak 
mengkhawatirkan 
masa depan bapak 
atau kesejahteraan 
bapak saat ini? 

Sampai pada tingkat khawatir 
ndak si, tapi kalo kita berpikir 
kebutuhan ke depan lebih 
banyak…iya. Tapi kalo sampai 
pada tingkat khawatir ndak. 

 
A1 

 
Resah 

Apa yang bapak 
khawatirkan? 

Kehidupan ke depan yang 
semakin mahal, sementara 
kondisi perusahaan ndak begitu 
responsif terhadap itu. Tapi itu 
juga ndak begitu 
mencemaskanlah, saya kira itu. 

  

Saat kesibukan dulu 
ketika menjadi 
wartawan dan 
sekarang bapak kan 
lebih cenderung lama 
di kantor, dan bapak 
kerjanya malam, lalu 
konflik sosial atau 
hubungan sosial 
gimana, antara dengan 
warga atau dengan 
keluarga sendiri, 
karena jam berkumpul 
dengan keluarga jadi 
berkurang. Perasaan 
bapak gimana? 

Ya pasti. Kalo dengan warga ya 
memang kurang komunikatif 
lha… karena intensitas 
ketemunya berkurang. Biasanya 
kalo warga kan lebih banyak 
pagi kerja, dan malemnya 
ketemu. Ya otomatislah 
komunikasi dengan wrga pasti 
berkurang. Tapi biasanya 
disiasati dengan, misalnya pas 
ada bulutangkis kita ikut, trus 
kalo ada kerja bakti kita ikut. 
Walaupun kita tidak sehari-hari 
nongkrong di pos kamling, 
entah ngobrol-ngobrol diluar 
kan jarang.  
Kalo dengan keluarga pasti itu, 
karena siang saya jarang ketemu 
anak, malem saya malah kerja, 
itu problem itu. 
(Yang bapak rasakan?) 
Kadang merasa bersalah karena 
tidak bisa memfungsikan diri 
secara normal sebagai kepala 
keluarga, sebagai…apa ya. 
Artinya tidak bisa membentuk 
keluarga yang normal. Kan 
secara psikologis menimbulkan 
tekanan, walaupun tidak sampai 
pada tahap yang mencemaskan. 
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Merasa 
tertekan 
 
 
 
Merasa 
tertekan 
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Tapi bahwa itu menjadi 
persoalan iya. Karena kadang-
kadang kan kita sendiri pengen 
ketemu anak, pengen main atau 
apa itu..ndak bisa. Itu kan kalo 
dikompensasikan waktu libur, 
itu kan ndak memadai. 
Makanya secara pribadi, saya 
sendiri, walaupun kerja sampai 
jam dua, bagaimana atau 
apapun, pagi saya harus tetap 
nganter anak. Aku ndak mau 
menghilangkan kesempatan itu. 
Tetap aku yang nganter, 
harusnya saya kan sholat subuh 
trus bisa tidur lagi karena 
ngantuk, tapi aku nggak. Dan 
itu mungkin personal ya, setiap 
orang punya cara yang berbeda 
untuk membangun kembali 
kehidupan keluarga yang 
normal. 

Yang bapak takutkan 
dengan jam kerja yang 
dikatakan berlawanan 
dengan normalnya? 

Ketakutan saya sebenarnya 
tidak ada, tapi gini… 
pemahaman keluarga, termasuk 
anak mungkin, anak masih 
kecil-kecil ya sekarang, 
terutama istri itu…yang biasa 
jadi persoalan biasanya itu kalo 
wartawan, seberapa bisa istri 
menerima kenyataan akan 
profesi kita, itu penting. Karena 
banyak sekali problem rumah 
tangga wartawan itu berangkat 
dari situ, jadi menghadapi 
keluarga yang tidak normal itu, 
..dia tidak menerima, itu jadi 
persoalan. Kebetulan aku ndak 
menghadapi itu. Istriku tahu 
betul kerjaanku kayak gini, 
malam harus kerja, siang nggak 
ketemu, walaupun siang 
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ketemunya sebentar-bentar kaya 
kucing-kucingan, kadang juga 
menjadi sangat sakit ya kalo 
bisa dibilang…ah kowe ki koyo 
wong liya wae. Artinya 
ketemunya dengan orang itu 
lebih banyak daripada ketemu 
dengan istri atau anak, itu yang 
jadi persoalan. Tapi yang 
penting, walaupun itu 
diungkapkan, yang penting 
mereka memahami, anak 
termasuk istri. Kalo di 
keluargaku memahami. 

Bapak kan kordesk 
(kepala biro), 
bagaimana kalo bapak 
dievaluasi oleh atasan 
bapak? 

Kalo saya, sepanjang itu… 
prinsipku sepanjang itu 
obyektif, dan untuk 
meningkatkan kerja, dan 
memang faktanya aku 
salah…ok…saya siap, artinya 
siap untuk memperbaiki dan 
siap mempertanggung jawabkan 
kerjaku sama timku.  
Tapi persoalannya koran 
kerjanya kan per tim, ndak bisa 
nyalahin aku dan timku ndak 
bisa karena tim ini terkait 
dengan tim yang lain. Lha tim 
yang lain itu letaknya dimana, 
itu yang aku jelaskan ke 
mereka. Tapi saya tidak mau 
kesalahan ditimpakan ke aku, 
lha koran kerjanya tim kok mba. 
Nggak kayak kerjaan di tempat 
lain, misal akutansi, keuangan, 
atau apa itu kan kesalahan dia. 
Lha kalo aku kan tim kalo misal 
kok berita ini ndak ada, lho 
tanya itu yang mengadakan kok 
berita ini ndak ada, atau lho kok 
kamu tau berita ini, tapi kok 
ndak ada…itu kan bisa 
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nyambung-nyambung  
Kalo dievaluasi, 
perasaan bapak 
pertama kali apa pak? 

Kalo dievaluasi karena aku 
menyadari aku punya atasan ya 
wajar sih, Cuma kan…respon 
pertama ya…karena betul apa 
yang aku lihat dulu ketika yang 
dievaluasi aku tau bener itu 
bener ya ok…aku tetap 
bertahan, tapi kalo kebetulan 
atasannya yang salah, ya…saya 
harus legowo. 

  

Kalo menurut bapak, 
bapak termasuk yang 
emosinya labil, mudah 
meledak, atau…? 

Saya,…tipeku ki piye ndak 
meledak kok mbak, saya itu tipe 
orang yang tidak suka 
konfrontasi. Tapi saya lebih 
menyukai berdiskusi. Makanya 
ketika aku dievaluasi…oh kowe 
salah.!!, aku ndak suka lebih 
baik bilang… Mo rene sik 
ngomong iki, ngene kudune 
ngene, oh iya pak. Tapi kalo 
garapanmu ki piye to…ndak 
suka saya itu.  

  

Rasa ketidaksukaan 
bapak biasanya 
dikeluarkan atau 
dipendam? 

Kalo ke pimpinan ya saya 
pendam saja, tapi kalo ke teman 
selevel ya saya tanya, 
maksudmu opo ngomong 
ngono, ya kita bicarakan. Kalo 
ke pimpinan nanti ada 
penjelasan, setelah aku agak 
reda. Kalo respon pertama, ya 
aku menghindar dulu aja.. pergi 
saja dulu, nggak langsung aku 
jelasin karena aku masih 
mendem, kalo langsung aku 
jelasin kadang nggak bisa clear. 
Tapi kalo sama temen nggak 
papa, ada emosi dikit ndak 
papa, tapi kalo sama pimpinan 
aku nggak berani. Tapi intinya 
aku nggak senang konfrontasi . 
 

A4 Merasa 
tertekan 
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Bagaimana 
memposisikan diri 
dalam masyarakat 
dengan kondisi jam 
kerja yang tidak 
normal, apakah 
hubungan dengan 
masyarakat masih 
terjalin dengan baik 
sejauh ini? 

Ya saya selalu berusaha, 
walaupun kadang kayak di 
rumah tangga aja… artinya 
seberapa masyarakat memahami 
apa profesiku. Kadang ya ada 
juga yang tidak memahami, oh 
rapat RT rak tau teko, lah piye 
tekone lha wong aku ben dina 
mlebu, ya kan. Tapi kan kalo 
mereka tidak tahu itu yang jadi 
persoalan bagi saya…kowe 
rapat ora teko, ora gelem rukun 
atau apa ka nada juga. Tapi kalo 
mereka memahami ya, selama 
ini memahami. 

  

Ketakutan terhadap 
masyarakat, dalam hal 
hubungan sosial? 

Karena aku tidak menjalin 
hubungan sosial dengan baik 
kadang aku khawatir aku 
dikucilkan, artinya…kae nek 
aku duwe gawe rak gelem 
ngrewangi, lha itu suatu saat 
aku itu…itu kekhawatiran tapi 
kadang ya ndak. Biasanya 
masalah kecil saja, misalnya 
rapat RT, kebetulan di tempat 
itu nggak dateng, lha trus nek 
tibo nggon ku iki do teko po ra? 
...itu yang menjadi persoalan. 
Tapi selama ini ndak. Kalo di 
tempatku malah kadang yang 
datang lebih banyak, karena 
sering nanya-nanya…eh 
beritane opo ki, ada nilai 
plusnya juga. Ada nilai negatif 
tapi juga ada nilai plusnya. 

A1 Resah 

Itu kan ketakutan 
bapak, gimana dengan 
faktanya? 

Faktanya ndak, karena 
masyarakat memahami, tapi ka 
nada juga masyarakat yang 
nggak ngerti tentang profesi 
wartawan. Toh mereka tau 
persis, aku berangkat sore, 
mereka pada liat, nanti aku jam-
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jam satu atau dua, kalo mereka 
masih nongkrong-nongkrong 
kan bisa keliatan pulang. Jadi 
faktual. Bukan aku mencoba 
menghindar nggak rapat RT, 
nggak ikut kerja bakti, lha itu 
kan berbeda biasanya. Lha itu 
karena masyarakatnya 
diperumahan biasanya bisa 
memahami. Tapi mungkin di 
kampung-kampung kadang 
nggak mbak, kadang kan orang 
nggak peduli, ngopo to ora 
diselake to…kalo orang 
perumahan kan biasanya, ya 
sudah itu kan urusan pekerjaan, 
itu harus diutamakan. Kalo 
orang kampung… lha iku kan 
iso diselake to, pamit sadhela 
…ya itu lingkungannya kan 
berbeda. 

Beban apa yang ada di 
benak bapak sebagai 
seorang jurnalis? 

Ketika kita… yang paling, 
kadang aku merasa nggak sreg 
itu ketika ada sesuatu yang 
harus diperbaiki di masyarakat, 
kita sudah mencoba 
memberitakan. Misalnya 
jembatan ya, jembatan yang ada 
di Citarum, itu kan beberapa 
kali diberitakan mau ambruk, 
mau ambruk kok ndak 
diperbaiki gitu lo. Padahal nanti 
kalo misalnya ambruk beneran 
dan ada korban, makanya ketika 
teman-teman ada disini…iku 
mbok diberitake itu gen 
diperbaiki, kalo sudah 
diperbaiki bagus, kita enak gitu 
lho. Tapi kalo belum diperbaiki, 
rasane ki piye tho, pengennya 
itu diperbaiki jadi masyarakat 
bisa makai. Itu tanggung jawab 

 
A1 

 
Resah 
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sosial wartawan itu terletak 
disitu. Kalo tidak diperbaiki jadi 
beban pikiran.  
(perasaannya gimana saat 
pikiran itu berkecamuk?) 
Ya…tapi nggak sampe gitu lah, 
pokoknya kita terus cari celah 
untuk bagaimana itu bisa 
diperbaiki saja, kita pake 
omongan orang untuk menekan 
pemerintah, dari masyarakat 
kita aspirasinya gimana.  

Selama jadi wartawan 
dari tahun 1991 
sampai sekarang jadi 
editor, dalam proses 
liputan apakah ada 
keterlibatan emosi? 

Ya pasti ada, dan itu selalu yang 
menjadi salah satu konflik batin 
wartawan, antara fakta dan 
keterlibatan emosi kita. Padahal 
kita sendiri kan harus menjaga 
itu, menjaga agar kita benar-
benar obyektif tanpa melibatkan 
emosi kita, ya problem klasik 
wartawan lha…dan itu akan 
terpecahkan pertama-tama 
dengan pemahaman dia akan 
profesi dia, nilai-nilai sarat 
sebagai wartawan itu seperti 
apa. Yang kedua juga 
berdasarkan pengalaman, 
semakin lama dia menjadi 
wartawan, semakin dia bisa 
menjaga keseimbangan emosi 
dia dengan fakta di lapangan. 
(Bapak pernah yang sampai 
melibatkan emosi bapak selama 
proses liputan?) 
Ada, itu biasanya dia acara-
acara pemilihan pimpinan, 
entah itu pimpinan warga 
politik, organisasi, biasanya 
yang paling riskan keterlibatan 
emosi kita disitu. Misalnya kita 
harus membela ini, bela 
ini…mungkin sampai pada 

A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

lxxviii 

tahap dikasih uang atau apa,..itu 
disininya itu penting mbak. Itu 
konflik yang paling sering 
dialami oleh wartawan politik 
biasanya itu. Dan mungkin juga 
nafsu, nafsu untuk dapat uang 
atau apa…dan itu akan 
terkendali pada nilai-nilai apa 
yang kita serap dulu.  
Apa profesi kita, wartawan, 
wartawan harus bagaimana, itu 
penting. Yang kedua 
berdasarkan pengalaman. Dari 
pengalaman biasanya dia bisa 
memetik, mencari jalan apa 
yang terbaik dari yang dia 
hadapi. 
(Apa akibatnya ketika ada 
keterlibatan emosi saat 
peliputin?) 
Saya jarang terlibat betul, saya 
kebetulan juga…menjaga itu 
agar tidak terlibat terlalu dalam 
dengan kenyataan di lapangan, 
fakta-fakta di lapangan. 
Berusaha obyektif. Karena 
dengan posisi itu nanti kita bisa 
aman, aman dalam artian kita 
tidak dalam posisi ketarik-tarik. 
(Emosi disini itu dalam artian 
empati?) 
Adalah misalnya liputan 
bencana kita lihat korban-
korban, itu…emosi kita kadang 
teraduk-aduk. Trus kadang 
orang-orang yang hidupnya 
menderita, misalnya orang ndak 
punya sakit, kemudian dia tidak 
bisa berobat sampai sakitnya 
begitu parah. 
(Dulu pernah, dalam proses 
liputan sampai seperti itu?) 
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A1 
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Resah 



 

lxxix 

Pernah. 
(Lha trus gimana, apa emosi 
bapak ada akibatnya?) 
Berakibat saya kira ndak. 
(Efeknya?) 
Bukan efek lah, artinya rasa 
simpati itu kadang…ya paling 
nanti kita berusaha untuk,..apa 
ya..membantu mereka, artinya 
kita mencoba menulis dan 
menghubungi orang-orang yang 
dikenal baik itu melalui tulisan 
kita atau secara personal. 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBYEK D 
 

Pertanyaan Jawaban 
K

od
in

g 
Intrepetasi 

Sebagai wartawan 
yang dilakukan itu 
apa, rutinitasnya 
seperti apa? 

Kalo orang lapangan, setiap hari 
ada program sebagai misalnya si 
A hari ini kemana. 
(Berarti sudah diprogramkan?) 
Iya, tapi banyak inisiatif kita. 
Tugas kita mencari dan menulis.  
(Setiap hari ya rutinitasnya seperti 
itu?) 
Iya selain menulis berita, laporan, 
menulis laporan, ya rutinitasnya 
seperti itu.   

  

Jam kerja wartawan 
itu seperti apa? 

Prinsipnya tidak terpancang jam 
kerja, sebab peristiwa itu kan 
nggak seperti kantoran. Peristiwa 
bisa setiap jam 8 kan nggak 
mungkin, kadang-kadang jam 1 
dini hari kan juga bisa. Prinsipnya 
kita 24 jam, tapi kan bisa diatur. 
Dalam rentang 24 jam kan tidak 
harus bekerja, mengatur sendiri. 
Kadang kalo kita mengumpulkan 
malah terlalu asik, jadi kita itu 
kurang waktu. Itu pengalaman 
saya 

  

Jam kerja kan 
fleksibel, ketentuan 
dari perusahaan 
seperti apa? 

Ketentuan perusahaan 24 jam 
harus standby, jadi sewaktu-
waktu HP kita harus nyala, jadi 
sewaktu-waktu ada berita ya kita 
harus tanggep, meskipun bangun 
tidur.  
(Jadi itu jam tidur juga termasuk 
jam kerja ya pak ya?)  
Iya, tapi pertimbangannya sendiri. 
Paling sebulan sekali lah baru ada 
tugas-tugas yang nggak normal. 
Misalnya kebakaran jam 3, HP 

A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resah 
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kita bunyi ya kita harus berangkat 
soalnya mengejar eksklusifitas, 
misalnya nunggu sampai pagi, 
nunggu kita menyelesaikan tidur, 
mandi dulu, makan dulu…nanti 
kacau, kita kan mengejar 
eksklusifitas.  
(Jadi itu untuk kasus-kasus 
khusus gitu ya pak?)  
Iya nggak terlalu ekstrim sekali 
seperti itu harus 24 jam, tapi 
prinsipnya standby 24 jam siap 
sewaktu-waktu untuk liputan. 
(Berarti itu dalam artian setiap 
hari sebenarnya wartawan itu 
harus standby 24 jam..?)  
Iya pada prinsipnya seperti itu 
semuanya. Terutama yang 
kriminal kalo yang jobnya 
mungkin di provinsi, kan jamnya 
mengikuti jam di provinsi. 

A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 

Resah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resah 

Menghadapi jam 
kerja yang seperti 
itu, antisipasi bapak 
seperi apa ? 

Yang penting kita menikmati, 
misal baru tidur setengah jam trus 
ada liputan, karena kita antusias, 
kita menikmati maka ngantuknya 
ilang.  
(Kalau bapak sendiri bagaimana?) 
Ya seperti itu juga, sebelum 
ditarik ke redaksi, dulu juga 
menikmati masa-masa seperti itu. 
Justru kalo nggak ada peristiwa 
justru malah sengaja mencari 
peristiwa, keliling-keliling, 
bercerita-cerita, misalnya 
o…disana itu ada kambing 
berkepala tiga. la…kita 
membuktikan bener nggak. 
Makanya kita harus sering-sering 
membuka telinga, dan saya 
menikmati. (dengan menikmati 
jadi nggak terasa) iya, kebetulan 
saya masih bujang. (sampai 
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sekarang masih…) begitu ditarik 
jadi redaksi, tugas saya nggak 
mencari berita…tugas utama 
bukan lagi mencari dan menulis 
lagi, tapi saya mengolah berita 
teman-teman kita edit kita 
siapkan untuk halaman berapa. 
Tapi status saya masih wartawan 
tetap punya hak untuk mencari, 
menulis tapi itu cuma tugas 
kedua, tugas utama kita di dalam. 

Beda di lapangan 
dan di dalam? 

Kadang-kadang kalo di lapangan 
kita bisa ketemu banyak orang, 
bisa melampiaskan kejenuhan. 
Tapi kalo di dalam tingkat 
kejenuhan yang kita hadapi itu-itu 
saja, variasinya lebih 
menyenangkan di lapangan. 

 
 
 

A5 

 
 
 
Kehilangan 
gairah 

Sudah ditarik ke 
redaksi, bagaimana 
mengatasi tingkat 
kejenuhannya? 

Biasanya di ruang kita ada 
televisi, internet. Kalo jenuh 
nonton TV dulu, atau internetan, 
kalo nggak ya keluar lah. 

 
A5 

 
Kehilangan 
gairah 

Kalo disini 
sendiri,kan tadi 
menyatakan bahwa 
wartawan harus 24 
jam, untuk redaksi 
sendiri gimana, 
apakah masih 
seperti itu? 

Ada jam kerja, jadi di tempatku 
ada shift yang halaman 1 yang 
nasional masuknya mungkin jam 
5 sore smpai jam 11 atau jam 12, 
sesi kedua yang Semarang dan 
yang lain masuknya jam 2 siang 
sampai jam 8 atau sembilan. Di 
luar itu kita rapat-rapat untuk 
mengatur strategi, pemrograman, 
teman-teman mau dikemanakan. 
Setiap pagi itu ada rapat program. 
(Kalo bapak sendiri masuk ke 
shift yang mana?)  
Ya saya yang shift siang jam 2 
sampai jam 9.  
(itu setiap hari bapak posisinya 
disini?)  
Ndak saya di Kaligawe, ini cuma 
mampir saja.  

  

 Iya memang itu kalo di lapangan   
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kita ketemu banyak orang, banyak 
peristiwa kalo di dalem ya cuma 
itu mempersiapkan halaman 
untuk edisi besok pagi. Memang 
itu tidak seseru kalo di lapangan, 
kalo di dalam tingkat 
kejenuhannya tinggi, kalo nggak 
cocok biasanya sakit. 
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Kehilangan 
gairah 

Kalo bapak sendiri 
gimana? 

O saya dimana saja enjoy, tapi 
saya merindukan saat-saat di 
lapangan, terus terang saya masih 
terlalu sebentar, nggak ada 5 
tahun. (Harusnya berapa pak?)  
Harusnya idealnya ya 8 atau 10 
tahun lapangan baru ditarik 
masuk, memang karena waktu itu 
karena kebutuhan, dianggap 
cocok, dianggap mampu. Di 
editing saya itu harus mau belajar, 
belajar isu-isu terbaru, baca buku 
kebetulan saya setiap hari baca 
tentang film, kemudian kalo 
malem saya tidak bisa tidur saya 
baca buku.  
(Tidak bisa tidur kenapa pak?)  
Ya biasanya terlambat mbak, 
biasanya kalo sudah lewat jam 12 
susah tidur, nanti jam 4 jam 5 
baru tidur. Baca 2 sampai 3 jam 
kan lumayan, diatas duapuluh 
halaman lah. 
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Merasa 
tertekan 
 
 
 
 
 
 
Susah tidur 

Rutinitas jadi 
redaktur? 

Kita biasanya pagi ‘ngeceki’. 
(Itu biasanya dari jam berapa 
pak?) 
 Jam 7 biasanya kita mulai, kalo 
penampilannya bagaimana, di 
rumah, dilihat dulu, 
membandingkan dengan yang 
lain. Kelemahan kita apa, 
misalnya berita yang sama itu, 
kan beda-beda ya mbak ya, kalo 
kita kurangnya apa, bisa buat 
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bahan evaluasi, diperbaiki lagi. 
Siang itu ada rapat lagi, di desk 
saya Suara Banyumas kan ada 
lima ha nanti setiap pagi temen-
temen pada datang.  
(Padahal belum masuk jam kerja 
ya pak?)  
Belum nanti jam antara jam 11 
sampai jam 2 kan bisa saya 
nelponi teman-teman wartawan 
untuk mengembangkan berita, 
teman-teman ya harus standby 
untuk mengembangkan berita. 

Lelah nggak pak? Ya manusiawi ya mbak ya, 
capek…setahun sekali biasanya 
sakit, flu agak lama, atau batuk 
nggak sembuh-sembuh. 

  

Apa pak yang 
membuat kepentok 
jadi wartawan? 

Ya mungkin bisa dibilang nggak 
nyangka, karena latar belakang 
saya agak lucu status saya kan 
mahasiswa Fakultas Peternakan, 
nyambung nggak nyambung. 
Pembimbing saya ada yang bilang 
saya tersesat. Ceritanya sejak 
mahasiswa kan sudah ikut 
jurnalistik di kampus, waktu itu 
cuma mengisi waktu, pengen 
banyak temen tujuannya cuma itu, 
tapi akhirnya kebablasen. Setelah 
itu nglamar sesuai pendidikan 
saya di Probolinggo, kebetulan 
diterima. Karena sana yang 
manggil duluan, saya kesana. 
Akhirnya saya nggak kerasan 
karena setiap hari urusannya sama 
telur dan pupuk ayam, cuma ada 
beberapa temen. Cuma sebulan 
saya trus balik. Kemudian sini 
manggil, nglewati beberapa kali 
test, tertulis, Psikologi, bahasa 
Inggris, total ada 5 tes. Saya 
malah lolos, yang lainnya belum 
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manggil ya sudah saya jalani 
dulu, akhirnya malah cocok. 

Apa nikmatnya jadi 
wartawan 

Sebenarnya susah untuk 
digambarkan, kalo dari segi 
materi ya mungkin nggak terlalu 
tinggi. Tapi rasanya kita dipaksa 
untuk belajar dan belajar terus 
apapun belajar, ketemu banyak 
temen, dipaksa harus cepat 
menyesuaikan diri.  
(Justru itu malah menarik ya pak, 
tidak malah menjadi kecemasan 
tersendiri?)  
O…ndak, cuma memang pernah 
ya itu biasa, di Kendal saya 
dikejar-kejar, kurang tidur. Waktu 
itu saya beli permen, dia kan 
punya direktur pengerah jasa 
tenaga kerja kebetulan terlambat 
dikirim. Saya dengar, saya 
wawancarai, saya wawancarai 
juga keluarganya. Direkturnya 
juga saya cari, tapi tidak ketemu, 
kebetulan saya ketemu 
sekretarisnya, yak karena sudah 
saya cek, ya sudah. Berita keluar, 
direkturnya nggak terima. Lho 
saya nggak diwawancarai. Lalu 
saya dicari-cari, waktu itu saya 
masih indekos dicari-cari mau 
dibunuh. Tapi saya lapor ke 
atasan saya kalo saya dikejar-
kejar. Tapi waktu itu saya sudah 
minta perlindungan sama polisi, 
jaga-jaga di sekitar tempat kos 
saya. 
(Itu akhirnya minta perlindungan 
ke kantor polisi?)  
Iya untuk jaga-jaga yang punya 
rumah, kalo saya si nggak apa-
apa mau bunuh ya silahkan. Kalo 
saya nggak terlalu cemas, cuma 
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Susah tidur 
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terancam 
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untuk menyelamatkan semuanya 
lebih baik saya nggak kesini 
sebulan. (Tadi itu kan sesuatu 
yang genting..) 
 iya la wong mau dibunuh kok 
mba…  
(Kok nggak ngerasa cemas atau 
piye?)  
Ya itu hal biasa, paling 
ya…diancam tok.  
(Berarti ada yang lebih parah?) 
 O…ada mba, karena merasa 
nggak terima diberitakan, ada 
yang dipukuli. 
(Kalo bapak sendiri?)  
O saya nggak, diancam si biasa, 
tapi kalo misalnya saya dianiaya 
saya si nggak. Karena diancam, 
waktu itu saya temui, maunya 
apa, maunya gimana, yang nggak 
terima itu bagian mananya, ini 
harus diralat,…la wong nggak ada 
buktinya saya nggak mau 
diralat… marah dia dan mau 
mukul… sebentar pak, kalo 
mukul saya, kena pasal 
penganiayaan nanti,…akhirnya 
nggak jadi. (itu caranya gitu ya 
pak?) iya, segala sesuatu kan bisa 
dibicarakan, kalo menthok kita 
sama-sama bawa ke pengadilan. 
Saya pernah mau digugat gara-
gara berita saya, tapi kan saya 
punya bukti wawancara. Makanya 
kalo saya wawancara saya selalu 
punya bukti, sisa tertulis atau saya 
bawa temen, suatu saat kan bisa 
jadi saksi, kalo misal macem-
macem ini kan ada saksinya, jadi 
kita aman dari posisi hukum.  
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Merasa 
terancam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merasa 
terancam 
 
 
 
 
Merasa 
terancam 

Tapi kalo ketika 
peristiwa itu terjadi, 

Ya saya kita manusiawi, terlintas 
kekhawatiran. Cuma ada teman-

A1 
 

Resah 
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apakah tidak ada 
rasa khawatir 
karena diancam? 

teman ada yang berkeluarga, ya 
mereka lebih khawatir dari saya. 
Seperti kasus PJTKI itu saya di 
melarikan diri dulu ke Semarang, 
karena itu kan berhubungan 
dengan mata pencaharian dia. 
Misalnya PJTKI itu ditutup, 
minimal beberapa bulan kan dia 
bermasalah… Ketergantungan 
hidupnya ditutup, ya saya 
memaklumi. Kalo persoalan 
hidup, orang juga marah itu kan 
biasa. Jadi khawatir ada, tapi 
justru orang-orang dekat saya 
yang lebih menyarankan. Jadi 
saya menyelamatkan diri dulu, 
bukan karena saya takut, cuma 
saya menghargai kekhawatiran. 
Itu juga sudah resiko. 
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Resah 
 
 
Resah 

Kalo menghadapi 
tugas yang rutin 
seperti mengedit 
atau apa, seperti itu 
ada deadlinenya 
sendiri? 

Biasanya kita tentukan, kita itu 
mulai cetak jam 9. Jam 5 harus 
sudah selesai, setelah itu kita 
mengatur posisi halaman. 
(itu masih bapak yang mengatur?) 
Ada petugas sendiri, cuma kita 
yang menentukan, o…ini disini, 
disini… 
(Itu prosesnya bapak juga ikut 
serta?) 
Iya, kita itu seperti dirigent, 
mengikuti terus sampai proses 
sebelum pergi ke cetak, jadi rata-
rata 3 jam untuk editing, jam 2 
sampai jam 5, tapi kalo ada 
peristiwa-peristiwa khusus kita 
tunggu, biasanya sampai jam 7 
untuk menunggu peristiwa khusus 
dan layak untuk segera 
diinformasikan. Kita juga 
kerjasama dengan pos-pos yang 
lain, dengan pos Budaya, pos 
Ekonomi, kalo misal ada yang 
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layak dulu ya kita tawarkan, kalo 
nggak ya kita pake ambil sendiri. 
(Pernah nggak sudah ditawarkan, 
sudah maju tapi nggak jadi…) 
O sering mba, sering. Kadang 
malah sudah hampir cetak, tapi 
nggak jadi. Sudah sampai jam 8 
nggak jadi 
(Trus…?)  
O ya nggak papa, yang penting 
kita ya itu resiko kerja kita kan 
mengutamakan kepentingan 
pembaca, walaupun kita repot 
nggak masalah, kita harus ngganti 
kalo ada gantinya ya ganti saja. 
(Bayangan saya kan itungannya 
detik…)  
O.. itu televisi mbak, kalo televisi 
mau di cetak itu masih bisa di-set. 
Kita kan cetak itu paling lambat 
harus jam 1 dini hari, untuk 
mengejar, kita kan masih pake 
transportasi darat kalo jauh kaya 
Brebes, Cilacap, kalo bisa cetak 
pertama selesai langsung 
dibawa… 
(Berapa lama pak proses 
cetaknya?) 
Prosesnya itu, ..kita kan cetaknya 
sekitar 150.000 eksemplar, jam 1 
mulai itu jam 3 sudah selesai, 
kalo molor 1 jam, ya jam 4 
selesai. Tapi pengiriman 
tersendat, kalo di Semarang si 
nggak masalah ya, karena disini 
deket, kalo yang jauh-jauh. 
Pesawat yang ke Cilacap kan 
nggak ada, perjalanan kan 5 atau 
6 jam, sedangkan kita mengejar 
jam 6 pagi itu harus sudah 
beredar, kalo bisa sebelum jam 6 
pagi, jam 5 itu harus sudah 
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beredar. Peristiwa - peristiwa 
yang mendekati deadline, misal 
kita masih nunggu, nunggu 
bikinnya, nanti kalo nggak cepet 
kan mundur lagi…masih harus 
layout, masuk 1 kasus lagi itu 
GTP persiapan cetak, baru nanti 
di cetak. Misalnya sepakbola, 
biasanya kan setengah satu. 
Biasanya kita nunggu hasilnya 
selesai kita cetak. 

Bagaimana kalo 
kita salah 
memprediksi waktu, 
itu tanggung 
jawabnya seperti 
apa, dampaknya 
seperti apa? 

Biasanya kita evaluasi, setiap pagi 
kan ada evaluasi, lain kali ini 
prioritas mana, kebijakannya apa, 
ada perbaikan terus menerus. 

  

Bagaimana kalo 
yang di lapangan 
tidak mendapatkan 
sesuai dengan target 
yang ditetapkan…? 

Ya kita ingatkan, misalnya 
beritanya tidak sesuai dengan 
yang kita inginkan, kita 
komunikasi terus, yang kurang 
mana, yang jelek mana. Kita 
komunikasi terus, jadi setiap hari 
ada perbaikan trus. Cuma 
biasanya gini, biasanya ya diulang 
lagi itu, kebanyakan kan ya sudah 
5 tahun nggak mau belajar, 
minimal belajar dari beritanya 
sendiri. Berita aslinya dengan 
yang disunting kan sudah 
berbeda, nah menghapalkan itu, 
yang didenda itu yang seperti ini, 
jadi mereka mau berubah. Kalo 
nggak ya susah, mungkin karena 
sudah tua, males belajar, ya kita 
maklumi, tapi ya nggak bisa 
lama-lama lah maklumnya. Kalo 
nggak mau berubah ya, beritamu 
tak buang, biasanya ngancemnya 
kan gitu. 

  

Kekhawatiran Ya…kalo dalam menghadapi   
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terbesar di 
pekerjaan yang saat 
ini 

berita saya kira nggak ada. 
Mungkin kekhawatiran terbesar 
intervensi, misalnya bos kita titip 
berita, halaman saya sebenarnya 
nggak layak, kita kan nggak enak. 
Nggak dibesarkan nggak enak, 
kekhawatiran saya ya itu. Padahal 
harus dimuat, padahal itu nggak 
standard. Tapi sejauh ini sangat 
jarang, sangat jarang 
kekhawatiran itu terjadi. 
(Belum pernah atau sudah 
pernah?) 
Ya sampai saat ini satu-dua kali, 
dan itu saya keluarkan sesuai 
proporsinya, kalau nggak layak ya 
nggak usah besar-besar, kalau 
layak ya kenapa tidak. Kalau saya 
tetap khawatir kalau intervensi itu 
suatu saat bisa mengganggu 
kinerja. Atau semisalnya ada 
berita, tapi beritanya tidak boleh 
dikeluarkan karena berkenaan 
dengan rekanan bisnis bos atau 
yang bersifat politis, ada yang 
dukung ini, dukung itu, lha itu… 
apalagi kan koran saya koran 
besar. 
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Resah 

Cara mengatasi 
kecemasan 
tersebut? 

Saya berusaha memberi 
pemahaman saja, harus bisa 
memisahkan kepentingan pribadi 
dan kepentingan kerja. 
Memberikan pengertian sesuai 
dengan proporsinya, temen bisnis 
boleh, tapi kalo sudah pekerjaan 
ya harus sesuai dengan aturannya. 
(Tidak pernah sampai 
mengganggu?)  
Tidak. 

  

Sosialisasi dengan 
masyarakat? 

Ada satu-dua hari libur, la itu kita 
manfaatkan untuk bersosialisasi, 
membayar lunas ke sesama 
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keluarga ke sesama teman-teman, 
tetangga. Tapi biasanya di saat-
saat dibutuhkan itu tidak ada, 
ketika hari libur ada pertemuan, 
justru shift-nya saya malem sering 
kali, karena jam kerjanya 
memang aneh, maksud saya 
nggak normal. Dan kadang-
kadang di luar jam kerja itu saya 
punya tugas khusus misalnya 
harus menulis tajuk biasanya 
seminggu satu sampai dua kali, 
itu kan butuh baca-baca lagi. 
Kemudian saya juga membantu 
yang lain, la kebetulan minat saya 
banyak. 

Pernah berkonflik 
karena kesibukan, 
entah dengan 
keluarga atau 
dengan masyarakat? 

Sejauh ini mereka memahami, 
justru kalo lama di rumah malah 
itu aneh, ada apa…istri saya 
kadang-kadang malah tanya, 
ngopo wae preine kok suwi men? 
Soalnya biasanya nggak pernah 
libur. Kadang saya 
menyempatkan diri melupakan 
rutinitas. Ngajak anak-anak, 
ngobrol sama tetangga yang 
selama ini cuma say hello saja, 
entah itu ngobrol di depan rumah, 
atau khusus mengunjungi 
rumahnya. Jadi sosialisasi tetap 
jalan meskipun frekuensinya 
nggak terlalu sering seperti jam 
kerja yang normal. Selama ini 
tidur jam 6 pagi sampai jam 10 
atau jam 11.  
(tapi nggak pernah sakit ya pak 
ya, selama ini sudah berapa 
tahun?) 
Dari tahun 1996 berarti sudah 12 
tahun. Tapi biasanya setahun 
sekali saya sakit flu. 
(Jadi hampir setiap tahun ya pak?)
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Iya setahun sekali, itu 
mengingatkan saya, berarti sudah 
waktunya istirahat. 

Ketika masa sakit 
itu muncul ketika 
bapak sedang 
menghadapi 
deadline yang 
cukup berat atau…? 

Ndak, ya memang istilahnya 
tabungan capek-capek-capek dan 
harus dibuka. 
(Jadi akumulasi?) 
Iya, biasanya flu seminggu, atau 
batuk berat. 
(Berarti bisa bikin sakit juga ya 
pak?) 
Ya tubuh manusia kan ada 
batasnya, cuma kadang kan kita 
nggak tau, seolahnya terlalu asyik 
sampai nggak tahu. 
(Tapi nggak sampai rumah sakit 
ya…?) 
Dulu pernah 1 kali, tahun baruan 
saya harus di rumah sakit. 
(Kenapa pak?) 
Kolesterol saya tinggi, kemudian 
ada gejala tifus, ya sudah 
seminggu di rumah sakit.   

  

Bagaimana menjaga 
dengan tugas yang 
berat, apakah pola 
makan teratur? 

Saya usahakan teratur, jadi satu-
satunya cara untuk mengimbangi 
kerja, yaitu dengan makan dengan 
gizi yang berimbang, termasuk 
waktunya juga. 
(Trus olahraganya apa pak?) 
Ada jogging, ada tenis… 
(Setiap pagi rutin atau…?) 
kalo jogging saya usahakan setiap 
pagi, tapi kadang-kadang lebih 
berat tidurnya. 

  

Proses tidur rutin?  Saya usahakan jam 12 malam, 
setelah lewat jam itu baru jam 2 
jam 3. jam 4 bangun, 
membangunkan anak-anak. 
(Bapak merokok?) 
Nggak saya anti merokok, satu 
keluarga meskipun almarhum 
ayah saya perokok berat, anak-

B7 Susah tidur 
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anaknya nggak ada. Enaknya 
ngrokok apa si…sampe sekarang 
saya gagal menjadi perokok. 
Makan diusahakan teratur, gizi 
berimbang. Kalo masalah makan 
biasanya yang jadi polisinya istri 
saya.  

Kalo hubungannya 
dengan keluarga 
untuk mengatasi 
jam kerja yang tidak 
normal itu? 

Ya kalo nggak ada pengertian 
susah ya mbak, tapi istri saya tahu 
maklum. Atau kadang anak 
pulang sendiri, sering… 
(Tidak pernah menjadi masalah?) 
Oh…tidak. Ya mungkin pada 
awal-awalnya, tapi saya berusaha 
mengganti utang-utang saya. Kan 
ada cuti 12 hari, itu saya ambil 
untuk memenuhi khusus mereka 
mau kemana mau ke Jogja, ke 
Jakarta. 
(Pasti diambil?) 
Ya namanya buat bayar utang. 
Libur ya harus pergi, kapan lagi. 
(Jadi meskipun bekerja dengan 
waktu yang tidak normal, bapak 
bisa menormalkannya..?) 
Iya dan saya beruntung, keluarga 
memahami, lingkungan sosial 
saya juga tahu. Misalnya saya 
sering absen dari pertemuan-
pertemuan kamping itu bisa 
dimaklumi. Kalo misal nggak 
bisa, saya ijin. Kalo memang bisa 
saya pasti datang meskipun 
terlambat, supaya jangan sampai 
putus. Kita kan nggak bisa hidup 
sendiri. 

  

Tapi prosesnya 
jangka panjang ya 
pak, ketika pertama 
kali menjadi 
wartawan pasti 
tidak sestabil ini…? 

Ya setiap lingkungan baru pasti 
butuh penyesuaian, tapi setiap 
kali berkunjung saya bisa 
menikmati. Kuncinya bisa 
menikmati. Saya siap kemana 
saja, saya siap menikmati dan 
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berusaha belajar. 
Proses belajar itu 
seperti apa? 

Saya hidup itu harus di-charge 
minimal dapat pengetahuan baru, 
makanya saya senang baca apa 
saja, terutama buku. Sebenarnya 
harta saya paling banyak itu buku.

  

Jadi justru karena 
enjoy itu meskipun 
kadang dapat 
tekanan…? 

Iya jelas itu, kita bisa melewati 
Insyaallah dengan baik. Asal kita 
cocok, suka entah apapun 
halangan kita, seperti jadi 
wartawan, sejak juni tahun 1991 
sampai sekarang, sudah 18 tahun, 
tapi rasanya baru kemarin. 
(Itu semua karena enjoy?) 
Iya karena kuncinya itu, kalo 
menyenangi sesuatu ya aman saja. 
Mengerjakan sesuatu jadi nggak 
berat, karena sesuai kemampuan 
dan sungguh-sungguh. Bagi saya 
kerja jangan asal-asalan, semua 
harus optimal. 

  

Kalo begitu, 
persiapan 
menjelang kerja apa 
pak, misal 
merencanakan 
untuk hari esok? 

Ya semua sudah ada di ingatan, 
saya nggak perlu mencatat mau 
ngapain.  

  

Jadi proses 
bekerjanya ini 
benar-benar 24 
jam? 

Ya istilahnya seperti itu, tapi ya 
nggak terlalu berlebihan, artinya 
saling berkesinambungan. 
Misalnya saya sudah selesai, ya 
saya lihat lagi, lemah disini, ini 
perlu dikembangkan begitu 
biasanya. Jadi otomatis.  

  

Jadi bekerja itu apa 
pak, karena 
kesejahteraan 
wartawan, 
waktunya juga 
nggak…? 

Kalo kesejahteraan kan tidak 
hanya soal uang, yang saya dapat 
disini, fasilitas yang ada disini 
saya bisa memakai apa saja, 
sesuka saya. Tapi ya kita harus 
kira-kira, jangan berlebihan. Saya 
juga bekerja di koran mempunyai 
nilai lebih yang dipercaya di Jawa 
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Tengah. Misalnya ketika saya 
berbisnis dengan orang, dan 
ketika orang itu tahu saya bekerja 
disini, jadi lebih dipercaya. Itu 
kan sesuatu yang tidak bisa dibeli 
dengan uang. 
(Jadi nilai kesejahteraannya 
disitu?) 
Iya saya kira gitu kalo masalah 
pendapatan ya cukuplah, kalo 
kaya ya nggak. 

 Kalo persiapan kerja ya pertama 
persiapan batin, kalo misal di 
komplain harus selalu siap, 
walaupun komplain dengan teman 
sendiri, saya punya kepentingan 
dia juga. Tapi saya terbuka, saya 
netral. Saya berusaha nggak 
memasukan kepentingan saya di 
pekerjaan saya. Misalnya saya 
punya temen, dia korupsi, trus dia 
tanya kok beritane kok 
laporke…o…itu saya abaikan. Ya 
tetap dilaporkan, iya proporsional, 
kalu begitu ya begitu. 
(Nggak papa pak?) 
Oh nggak, dia mau njebak saya ya 
silahkan, sampeyan temen saya. 
Tapi urusan ini, urusan pekerjaan 
saya. 
(Tapi kan ada orang yang lebih 
takutnya justru ke emosionalnya, 
nanti kalo seperti ini nanti saya 
jadi stess sendiri atau 
bagaimana…?) 
Ya itu wajar, mau mendiamkan 
saya ya silahkan. Nanti sana rugi.  
Kedua memang harus sehat fisik, 
kalo bekerja nggak sehat kan 
nggak enak. Sehat jiwa juga, kalo 
misalnya dari rumah ada konflik 
dengan keluarga, konflik kecil 
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biasa cepat diselesaikan kan tidak 
sampai kebawa ke tempat kerja. 
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBYEK E 

 

Pertanyaan Jawaban 
K

od
in

g 
Intrepetasi

Contoh liputan? Ya kesehatan ya kayak DB, 
pantauan kasus kalo misalnya 
ada kasus flu burung, atau kasus 
DB meningkat kita ngecek ke 
RS-RS. Kalau pendidikan juga 
kita tergantung momen ya, 
misalnya kalau momen SPMB 
kayak sekarang, biasanya kita 
nyari data yang diterima berapa. 
Kalau PPD, Penerimaan Peserta 
Didik, kita juga nyari juga, di 
tiap sekolah misalnya mereka 
kendalanya apa, ujian nasional 
juga kayak gitu. Tapi misalnya 
kita ga ada momen, kita nyari 
issue. Issue itu misalnya apa ya, 
kita harus pinter mainin apa ya 
yang kira-kira aktual, misalnya 
kayak pengiriman guru ke 
Malaysia itu bagaimana. Kalau 
aku sih, berita dari daerah juga 
bisa kita tanyain, kita tindak 
lanjuti di Semarang.  

  

Kalau liputan 
fashion gimana? 

Kalo liputan fashion kita, 
gambarane kalau misalnya ada 
desainer yang mau show tunggal, 
kayak kemarin si Vivi mau show 
tunggal kita liputan di situ. Aa… 
Desain dia kayak apa, kalau 
fashion tu sedikit berbeda karena 
kita harus tau mode, ya ga tau 
banget si tapi kita sedikit ngerti 
mode dimana kita harus 
nggambarin baju itu detailnya 
kayak apa, sebuah baju itu 
detailnya kayak apa, 
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kelebihannya dimana. Ini trennya 
apa, kayak ini masih out of date 
atau update. Kalau misalnya out 
of date ya kita ngritik desainer 
itu.  

Strategi mbak tuk 
mendapat berita, 
bagaimana mbak 
mengaturnya? Ya 
berkaitan dengan 
issue, bagaimana 
mengembangkan-
nya? 

Issue? Ya kalo kita nyari issue, 
ya kita belajar dari koran lain 
atau kita nyari di internet atau 
apalah kita nyari. Ya gitu kadang 
kita kebingungan tapi ga tau ya 
mungkin karena kita udah biasa, 
kalau kurang berita yo wis di 
ada-adain. Yo di reken, nyari 
data aja, kalau kita ga punya 
berita ya kita ke dinas nyari apa 
gitu, misalnya kayak gini, hujan 
deres kan musim hujan, kita ga 
bisa keluar, nyarinya datanya 
yang sawah rusak berapa, yang 
kebanjiran, yang rusak apa, 
kayak gitu. 

  

Kalau pas 
bingung karena 
gak dapat berita 
gimana? 

Selalu dapat, selalu… Kalau 
bingung… kan banyak jalan, kita 
bisa internet. kadang via internet 
kan kita di bidang pendidikan 
ya.. dapat data kayak gini 
misalnya di Jakarta kayak gini 
trus di pusat kayak gini, di 
Semarang sendiri gimana. Ya 
kita datang ke sekolah, nyari 
mereka misalnya pembelajaran 
ini seperti apa, pembelajaran itu 
kayak apa, kendalanya apa, ya 
gitulah kita nyari-nyari ke 
sekolah selalu dapat. 

  

Bisa digambarkan 
proses berpikir 
mbak, untuk 
mulai mencari 
berita itu mulai 
kapan? Anda 
berpikir mengenai 

Saya tipe orang yang selalu 
berencana, jadi untuk besok itu, 
aku malam itu sudah ooh besok 
rencananya mau kesini, mau 
kesini. Itu aku malam itu 
biasanya sudah mulai mikir jadi 
pagi gak kemrungsung dan aku 
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liputan anda itu 
mulai kapan dan 
berakhir kapan? 

selalu punya kebiasaan mungkin 
sedikit beda sama temen-temen, 
aku selalu mulai kegiatan itu 
pagi. Jadi jam 7 gitu aku dah 
keluar lapangan, sementara kalau 
temen-temen kan nggak. Kalau 
aku sih lebih seneng pagi, jadi 
bisa selesai siang dan aku bisa 
melakukan hal-hal lain-lain 
diluar pekerjaan, kalau aku gitu. 

Jadi kalau boleh 
digambarkan, dari 
pagi sampai mau 
tidur pun proses 
berpikir itu tetep 
jalan ya mba? 

Enggak juga! ihh… males 
banget! Ya enggak lah say… 
maksudnya gini, kadang kita 
suntuk juga. Tapi ga tau kenapa 
karena kita punya relasi kadang 
mereka juga ndelok rak ono 
berita, kita juga tahu eh ada 
acara disini. Toh satu issue ga 
cukup satu berita, bisa kamu 
terusin besok, besoknya lagi, 
beberapa hari gitu bisa kamu 
terusin. Jadi kamu ga perlu 
khawatir kamu akan kehilangan 
issue gitu enggak.. 

 
 

A5 

 
 
Kehilangan 
gairah 

Pernah mengalami 
kesulitan berpikir? 

Enggak.. No.. No.. Have fun aja   

Dalam 
masyarakat, 
sebagai wartawan 
anda 
memposisikan diri 
sebagai apa? Kan 
ada kewajiban 
untuk melaporkan 
fakta? 

Sebagai penulis dong.. 
maksudnya piye? Ya kita 
melaporkan fakta, tapi kita kan 
juga ada etika-etika. Cuma ada 
beberapa fakta yang mungkin 
perlu diperhalus, kita ga selalu 
menulis plek semua. 

  

Pernah mimpi 
buruk 
mengerjakan 
berita? (pas 
guyon) 

Ihh… males banget, ga sampe 
segitunya… ya mungkin di awal 
kita sempet bingung karena 
backgroundku kan ga dari 
komunikasi ya.  
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Ketakutan 
akan 
sesuatu 
yang tidak 
terduga 
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Jadi di awal itu aku dengan ritme 
kerja yang kayak gini itu sempet 
kaget gitu. 

A1 Ketakutan 
akan 
sesuatu 
yang tidak 
terduga 

Lulus dari sipil 
tahun berapa 
mbak? 

2004, langsung masuk ke sumer   

Ketika masuk 
anda sudah 
tertarik dengan 
jurnalistik atau 
belum? 

Absolutely not.    

Sekarang 
ketertarikan anda 
menjiwai profesi 
wartawan itu 
bagaimana? Fun-
nya dimana? 

Have fun aja. Aku senang 
bertemu dengan orang-orang. 
Aku senang cari relasi, aku 
seneng cari temen. Itu aja. Itu 
awalnya disitu, sementara… 
ya…. Asyik aja sih kalo udah 
nulis kita dapat kesenangan 
sendiri disitu. 

  

Bagi anda 
deadline itu apa 
mbak? 

Deadline itu ya dimana kita 
harus nyelesaiin kerjaan kita. 
Yowis, mau ga mau di waktu 
yang ditentukan itu kerjaan kita 
harus selesai. 
 

A4 Merasa 
tertekan 

Biasanya 
mendekati 
deadline 
perasaannya 
gimana mbak? 

Biasa aja karena kembali lagi 
aku selalu memulai pekerjaan di 
awal, di pagi hari. Jadi aku 
orangnya ga seneng 
kemrungsung, orangnya ya itu. 
Ya mungkin karena beritaku juga 
ga terlalu banyak. Aku selalu 
memulai di pagi hari jadi aku 
lebih punya banyak untuk 
menulis. Kadang sempet 
kemrungsung ya, jadinya 
pengaruhnya beritaku jadi 
amburadul. Aku orangnya gitu. 
(Pengaruh ke tulisan berita 
mbak?)  
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Merasa 
tertekan 
Konsentras
i kurang 
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Jelaslah 
Temen-temen 
sendiri kalau 
mepet deadline 
perilakunya 
seperti apa? 

Mereka jadi pendiam. 
(kalau diganggu gimana?) 
Ya jelas marah.. ya ga marah sih, 
maksudnya ya kalau ngganggu 
kita liat-liat situasi, kalau kita 
ngganggu mereka nggak respon 
ya kita ngga nerusin, biasanya 
gitu. 

  

Kalau mereka ga 
diganggu tapi 
banyak suara-
suara gitu gimana 
mbak? 

Ya mereka protes. Ya dengan 
sindiran-sindiran dan kita tahu. 
Tapi sini ga pernah sepi, selalu 
ada yang ngomong dan itu aku. 

  

Menurut mbak, 
kesejahteraan 
disini sudah 
cukup atau 
belum? 

Cukup! Kesejahteraannya 
cukup… 
(Dalam arti sesungguhnya? 
Jawaban jujur lho!)  
Secara pribadi jelas nggak cukup 

  

Anda khawatir 
dengan masa 
mendatang 
dengan 
kesejahteraan 
yang belum 
cukup? 

Secara pribadi jelas kurang 
karena dengan posisi segitu kita 
yang belum berkeluarga aja ga 
cukup gitu, ya bukannya ga 
cukup ya, cukup atau ngga kan 
tergantung kebutuhan kita. Tapi 
aku lihat untuk kebutuhanku 
sendiri aja itu ga cukup, apalagi 
kalau aku udah menikah, aku 
udah berkeluarga, aku dah punya 
tanggungan, itu akan lebih gak 
cukup lagi. Gaji dan 
kesejahteraan itu berpengaruh. 
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Resah 

Kalau 
kesejahteraan 
kurang gitu ada 
harapan nggak 
pengen apa-apa? 

Ya aku mengakalinya; ini ada 
hubungannya dengan aku mulai 
kerja di pagi hari, karena dengan 
setelah itu aku bisa selesai awal, 
aku bisa melakukan hal lain 
diluar kantor. Dan itu 
kumanfaatkan segitunya. Aku 
orangnya ya moody sih, ga 
workaholic sih tapi moody dalam 
artian kalau aku melakukan 
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sesuatu aku pasti pagi. Aku 
selesai jam 3, jam 3 aku dah 
selesai lalu jam 4 mulai. 

Profesi wartawan 
itu menurut anda 
sebagai apa sih? 

Itu profesi yang ‘magic’ karena 
kita bisa merubah hidup orang 
lain melalui tulisan kita. For 
example aku pernah nulis tentang 
orang yang punya gizi buruk, 
dari keluarga gak mampu dengan 
tulisan itu, walaupun akhirnya si 
anak ini meninggal, tapi dengan 
tulisan itu ada orang yang 
kasihan sama dia trus ngasih ke 
dia. Ya kita bisa merubah hidup. 
Banyaklah, kita bisa masukin 
orang ke penjara, kita bisa 
ngeluarin orang dari penjara 
karena tulisan kita, kita bisa 
membuat orang sengsara ya 
karena tulisan kita, ya bisa bikin 
orang seneng lewat tulisan kita. 
Tinggal kita melihat dari sisi 
mana. 

  

Di Sumer ada 
libur ga sih? 

Ada. Ya kita yang ngatur. 
Karena aku berpasangan, aku 
selalu konfirmasi ke temenku. Si 
mbak Ida itu, kamu libur ga? 
meskipun libur kita juga stok dua 
berita, yo meskipun libur kita 
ninggal berita aja. 

  

Jam kerja 
wartawan itu kan 
kadang dari pagi 
sampai malam, 
ada ketakutan 
tertentu pada 
masyarakat ga? 

Aku pribadi, aku tinggal di 
lingkungan yang orang ga kenal 
sama tetangga jadi ga masalah 
buat aku. 

  

Kalo misal anda 
ditempat lain 
gimana? 

Diomongin orang atau ga itu kan 
tergantung kita ya. Kalau aku 
melihatnya, selama apa yang kita 
lakukan itu, itu aku pribadi. Ya 
kalau aku sih aku ga masalah 
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pulang malam karena orang kan 
liat aku dari luarnya. Ya aku 
orangnya ga peduli sama 
omongan orang, orang itu ga tau 
aku, itu aku ga peduli. Tapi 
mungkin di beberapa lingkungan 
perumahan, awalnya akan timbul 
masalah, apalagi cewek ya, 
awalnya pasti akan ‘he itu 
pulang malam!’ tapi seiring 
waktu, masyarakat juga akan 
tahu, ‘oo.. itu wartawan, 
wartawan kan kerjanya begini 
begitu’.  
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Resah 

Pernah ada 
keterlibatan 
emosional ketika 
anda meliput 
sesuatu? 

Aku pernah sampai nangis 
wawancara sama orang panti 
asuhan, kasihan banget. 

A3, 
 

A4 

Tak 
berdaya 
Merasa 
tertekan 

Efek sampingnya 
apa? Kebawa 
sampai rumah ato 
gimana? 

Enggak sih… itu efeknya kita 
tulisannya jadi lebih dalam aja 
nulisnya. Tulisan itu tergantung 
kita ngeliput acaranya. Kita 
seneng kita bikin tulisannya juga 
bagus, biasanya gitu. Tapi kalo 
kita udah ga seneng, ill feel 
ngono, yowis tulisannya jadi 
elek, ga bagus. 
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Kehilangan 
gairah 

Kalau lagi sedih 
bisa sampai 
indepth juga? 

Kita kan sedih bukan karena 
masalah kita, kecuali kalau kita 
lagi punya masalah diluar, kalau 
kita disuruh liputan, kalau aku 
itu akan berpengaruh. Kadang itu 
akan berpengaruh di berita. Ya 
karena kita menulis tentang 
orang itu kan. Itu akan lebih 
dalam. Saiki ngene, kowe ill feel 
sama seseorang, pasti segala 
sesuatu tentang dia kamu juga 
akan ill feel kan.   
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Kehilangan 
gairah 

Kalau anda 
melakukan 

Merasa bersalah. Tapi… piye ya 
namanya orang melakukan 

A1 Resah 
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kesalahan 
perasaannya 
gimana? 

kesalahan pasti merasa bersalah 
lah yo..  

Mungkin ga berita 
yang kita setorkan 
cuma masuk satu 
atau tidak sama 
sekali? 

Ya kadang empet sih tapi yo meh 
piye meneh.. empet ki.. misalnya 
kita udah liputannya panas-panas 
yo tetep jengkel ‘lha ni 
liputannya kok ga dimuat?!’ 
gitu.. jengkel tapi ga sampai 
membabi buta, jengkel biasa ‘lho 
piye tho kok ga dimuat?’ tapi 
setelah itu yo enggak.  

A6 
 
 
 
 

A6 

Sensitif 
 
 
 
 
Sensitif 

Pernah muncul 
perasaan tidak 
berdaya ketika 
meliput sesuatu? 

Ya kebanyakan gitu kan? Dalam 
artian ya kita cuma bisa 
membantu dia lewat tulisan, apa 
lagi? Duit? Ya pribadi masing-
masing, tapi dari tulisan aja, kita 
merasa membantunya lewat 
tulisan. 

A3 Tak 
berdaya 

Pernah muncul 
perasaan hopeless, 
useless? Perasaan 
ga bisa 
memberikan 
sesuatu selain 
membuat berita? 

Enggak juga, ga pernah. No .. 
karena kita tau, dari berita itu 
kita berbuat lebih banyak. 

  

Awal-awal itu, 
masih terlibat ga 
perasaannya saat 
meliput sesuatu 
yang 
mengenaskan? 

Ya paling kita merasa kasihan 
aja, tapi yo piye maneh. 

A3 Tak 
berdaya 

Ada perubahan 
enggak dari awal 
sampai sekarang? 

Ya tetep ada lah.. itu kan urusan 
hati ga ada kaitannya sama 
kerjaan. Maksudnya itu kan gak 
ada kaitannya sama kerjaan 
kalau kita lihat sesuatu yang 
trenyuh itu kan tergantung atine 
dewe. Kita mau trenyuh atau 
ngga tergantung kita masing-
masing.  

  

Bagaimana kalau  Ya anggap aja itu sebagai kritik   
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anda dievaluasi 
oleh rekan anda? 

buat kita dan itu bikin kita jadi 
lebih baik, gitu aja. 

Ketika meliput 
pernah mendapat 
tekanan?  

Pernah.  
(Efeknya apa?) 
Hampir satu kampung 
menggruduk rumah saya. Ya 
waktu itu, aku masih awal disini. 
(Yang anda rasakan?) 
Saya sempet ketakutan, aku ga 
mau nerusin beritanya. Aku 
sampai di ‘ah masak gitu aja 
takut?’ ya karena waktu itu aku 
masih di awal ya aku ga 
ngelanjutin beritanya, buat 
temenku yang lain.  
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Ketakutan 
akan 
sesuatu 
yang tidak 
terduga 

Apakah anda 
hanya dirumah 
lalu tidak muncul 
lagi? 

Oh nggak.. itu kan orang 
kampung belakang dimana saya 
tidak terlalu banyak berinteraksi 
dengan mereka. Intinya 
lingkungan rumahku itu 
lingkungan yang tetangga cuek 
gitu. Itu kampung-kampung 
belakang yang bisa dikatakan 
ngebronx. 

  

Pernah dapat 
terror? 

Ga pernah.   

Saat anda 
mengalami 
tekanan, kerja 
anda akan 
terganggu atau 
menjadi semakin 
terpacu? Saat 
segala sesuatunya 
mepet, membuat 
anda terpacu 
untuk kreatif atau 
gimana? 

Dimana-mana tekanan itu 
menghasilkan sesuatu yang ga 
baik. Tergantung tekanannya 
kayak apa. Kita harus bisa cari 
pertanyaan yang efektif, seefektif 
mungkin lah, karena kita kejar-
kejaran dengan waktu kan. 
Untuk mengakalinya kadang kita 
minta nomor telepon 
narasumber. Jadi kita janjian, 
‘Pak nanti kita kontak ya?’.  

A4 
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Merasa 
tertekan 
 
 
 
Merasa 
tertekan 

Berita harus 
obyektif kan, 
bagaimana jika 
ada sesuatu yang 

Enggak.   
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subyektif dari diri 
anda masuk dalam 
berita? 
Kalau kode etik 
bagi anda itu 
bagaimana? 
Seperti apa? 

Itu penting. Sebagai rambu-
rambu kita dalam menulis. 
Tanpa etika kita bisa aja, 
misalnya sabotase, kita justru 
akan memperkeruh kasus itu. 
Misalnya perkosaan, kita harus 
menyamarkan nama pelaku. 
Coba kalau kita tidak 
menyamarkan nama pelaku dan 
menulis terang-terangan bisa 
menambah beban si korban. 

  

Kalau anda 
melanggar kode 
etik, efeknya pada 
diri anda yang 
muncul apa? 
Seandainya saja. 

Jarang, aku ga pernah. Kita kan 
ada desk yang mengkoreksi 
berita kita, menyaring berita kita. 
Mereka ngomong ke kita. 

  

Kan ada juga 
wartawan yang 
tidak melanggar 
tapi mengakali 
kode etik, itu 
gimana? 

Itu kan tergantung pribadi, dalam 
artian kalau dia punya 
kepentingan dalam berita itu, ya 
biasanya sih kayak gitu. Tapi kan 
kembali lagi ke orangnya, 
mereka punya kepentingan ngga 
disitu. Kalau aku sih gitu. 

  

Tanggapan anda 
mengenai 
munculnya 
wartawan bodrex 
itu gimana? 

Mereka cari duit. Aku ada dua 
pandangan terhadap mereka, 
antara kasihan dan... Kasihan 
karena mereka juga melakukan 
itu karena kebutuhan, cara 
mereka salah.  

 
 

A3 

 
 
Tak 
berdaya 

Akibat adanya 
wartawan bodrex 
pada diri anda itu 
apa? 

Ngga terlalu banyak berpengaruh 
karena mereka nggak punya 
lembaga, sementara aku kuat. 
Lembagaku, aku di bawah Suara 
Merdeka. Narasumber pun kalau 
ada wartawan banyak akan 
berpikir, nggak akan memandang 
kita rendah dengan adanya 
keberadaan bodrex, karena kita 
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tahu ada institusinya. 
Selama liputan 
belum pernah 
muncul gangguan 
karena adanya 
wartawan bodrex? 
Anda dikira 
wartawan bodrex?  

Pernah. Aku di suatu universitas 
di Semarang, PTS. Waktu itu ada 
Aa Gym, aku datang diundang 
dan itu resmi, aku datang resmi. 
Aku mau moto aja ga boleh, aku 
mau ndeket, mau moto mau 
wawancara ga bisa. Aku cuma 
nanya, ‘Pak aku bisa wawancara 
ngga nanti? Jam berapa aku bisa 
wawancara?’, aku dijawab 
dengan nada ngga enak sama 
panitianya, ‘nanti ada waktunya 
sendiri!’, aku dipandang rendah, 
dia pikir aku bukan wartawan. 
Aku udah nunjukin kartu pers 
aku. Dia ngecek trus dengan 
nada keras dia (bersuara 
ndremimil). OK, aku ga pa pa. 
Karena aku terbatas makanya 
aku, aku bukannya minta apa2, 
aku hanya ndenger sound system 
itu kan lamat-lamat, otomatis 
yang aku tulis kan cuma 
sedepan-depanku aja kan. Trus 
aku koordinasi dengan pak 
Hartono, ‘Pak ni ada kasus kayak 
gini, aku dianggap wartawan 
bodrex, aku moto aja ga boleh’. 
Yaudah tinggal aja. Kebetulan 
Aa Gym habis dari PTS itu ke 
PTS lain. Akhirnya berita yang 
lebih di blow up PTS yang satu 
lagi. PTS yang satunya yang aku 
datengin itu ngga terlalu di blow 
up, hanya 1-2 alinea. Yang 
punya PTS marah, ownernya 
marah negor pegawainya. Eh 
ngga ding aku sms ke temenku 
yang kerja disitu. Ini aku kayak 
gini, aku dikirain bodrex, aku 
bukan masalah amplopnya, aku 
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Merasa tak 
berdaya 
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nggak minta amplopnya tapi kok 
perlakuannya kayak gini. Setelah 
aku pulang, itu ternyata 
diforward, ditunjukkin ke 
sekretarisnya owner, ownernya 
mbaca itu. Mereka minta maaf 
sama aku, akunya: ‘Oh ga pa pa’ 
tapi efeknya ditelusur. Mereka 
lalu melakukan penelusuran 
siapa sih orang yang nggituin 
aku, akhirnya orang itu dipindah 
ke bagian yang kurang enak lah. 
(Perasaannya piye mbak?) 
Jengkel banget lah karena kita 
disitu diundang, kita udah 
nunjukin kartu pers. 
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SUBYEK A 

Kemampuan intelektual yang dimiliki subyek tergolong baik dan didukung 

oleh kemauannya yang masih cukup memadai untuk meningkatkan prestasi 

yang diperolehnya. Subyek sifatnya cenderung lebih menyukai hal-hal yang 

sifatnya praktis dan mempunyai kemampuan perencanaan yang cukup baik 

Rasa tanggung jawab yang subyek terhadap tugas-tugas yang diberikan 

cukup baik, karena subyek mau megerjakan tugas-tugas yang diberikan 

dengan baik dan mempunyai cara kerja yang cukup rapi. 

Kepercayaan subyek terhadap diri sendiri tergolong kurang, karena subyek 

masih membutuhkan dukungan dari orang lain dan sifatnya yang fleksibel 

cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain. Emosi subyek tergolong 

cukup stabil, tetapi sifatnya mudah merasa cemas 

 

Subyek masih memiliki kemauan untuk bergaul dengan orang lain, tetapi 

terkadang mengalami hambatan dalam menjalin relasi dengan orang lain, 

karena sifatnya cenderung mudah curiga terhadap orang lain dan peka 

terhadap kritik. Subyek mempunyai hubungan yang cukup baik dengan 

keluarganya. Figur seorang ibu lebih berpengaruh terhadai subyek dan 

mempunyai penerimaan yang terbuka terhadap subyek, sedangkan figur 

seorang ayah agak kurang mampu menjalankan fungsinya bagi subyek. 

Subyek lebih menyukai aktifitas diluar lingkungan keluarga, tetapi masih 

mempunyai perhatian terhadap keluarganya. 
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SUBYEK B 

Kemampuan intelektual yang dimiliki subyek masih tergolong rata-rata, 

tetapi kemampuan intelektual dari subyek cenderung kurang dapat 

berkembang, karena sifatnya yang idealis tidak didukung oleh kemauannya 

untuk lebih meningkatkan prestasinya, selain itu subyek juga mempunyai 

sifat suka bertindak semaunya sendiri 

Subyek cenderung kurang mau bertanggung jawab terhadap tugas-tugas 

yang diberikan, karena mempunyai tanggung jawab yang masih kurang 

masak dan kurang serius dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan 

Kepercayaannya terhadap diri sendiri cukup tinggi, karena subyek kurang 

suka untuk diatur oleh orang lain dan mempunyai keinginan untuk 

menunjukan dirinya, serta mempunyai keinginan untuk mengusai orang 

lain. 

Emosi subyek kurang stabil, karena kurang mampu melakukan kontrol 

terhadap emosinya. Disamping itu subyek juga masih mempunyai sifat 

yang cenderung kekanak-kanakan dan suka mengkritik. 

Sifat subyek yang suka mengkritik dan kurang mau peduli terhadap lain 

membuat subyek mengalami hambatan dalam bergaul, sehingga menjadi 

mudah mengalami konflik dengan orang lain 

Hubungan subyek dengan keluarganya masih cukup baik, karena figur ayah 

dan ibu masih cukup mampu menjalankan perannya, meskipun figur ayah 

lebih berpengaruh kepada subyek. Meskipun lebih menyukai aktifitas diluar 

lingkungan keluarganya subyek masih mempunyai perhatian terhadap 

keluarganya. 
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SUBYEK C 

Kemampuan intelektual subyek agak kurang memadai, karena sifatnya yang 

idealis tidak didukung oleh kemauannya untuk berusaha mencapai hasil 

yang terbaik, disamping itu subyek juga mempunyai cara berpikir yang 

kurang runtut dan kurang mampu merencanakan sesuatu dengan baik. 

Rasa tanggung jawab subyek terhadap tugas-tugas yang diberikan masih 

tergolong kurang, karena sifatnya yang masih cenderung kekanak-kanakan 

dan kurang mau serius dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya. 

Kepercayaannya terhadap diri sendiri masih tergolong kurang, karena masih 

membutuhkan dukungan dari orang lain. Emosi subyek tergolong kurang 

stabil karena kurang mampu melakukan kontrol terhadap emosinya. 

Disamping itu subyek juga mempunyai sifat yang cenderung kekanak-

kanakan dan mudah merasa cemas. 

Subyek masih memiliki hambatan dalam melakukan kontak sosial dengan 

orang lain, karena meskipun masih memiliki keinginan bergaul dan 

mempunyai sifat yang fleksibel, subyek cenderung kurang percaya diri 

dalam bergaul dan kurang mau peduli terhadap orang lain 

Hubungan subyek dengan keluarganya masih cukup baik, meskipun subyek 

lebih menyukai aktifitas-aktifitas diluar lingkungan keluarganya. Figur ayah 

dan ibu juga mampu menjalankan perannya terhadap subyek, meskipun 

subyek lebih dekat dengan figur ayahnya. 
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SUBYEK D 

Kemampuan intelektual yang dimiliki subyek termasuk rata-rata dan 

didukung oleh kemauannya yang masih cukup memadai untuk 

meningkatkan prestasi yang diperolehnya. Subyek sifatnya cenderung lebih 

menyukai hal-hal yang sifatnya praktis, tetapi pola berpikirnya cenderung 

kurang runtut. 

Rasa tanggung jawab yang subyek terhadap tugas-tugas yang diberikan 

masih cukup memadai, meskipun dalam mengerjakan tugasnya subyek 

cenderung asal selesai 

Kepercayaan subyek terhadap diri sendiri tergolong kurang, karena subyek 

masih membutuhkan dukungan dari orang lain dan sifatnya yang fleksibel 

cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain 

Emosi subyek tergolong kurang stabil, karena selain mempunyai kontrol 

diri yang terlalu ketat, subyek masih mempunyai sifat yang cenderung 

kekanak-kanakan 

Subyek masih memiliki kemauan unruk bergaul dengan orang lain, tetapi 

sifatnya agak kurang mau peduli terhadap orang lain dan kurang mau 

menerima kritik yang diberikan orang lainSubyek mempunyai hubungan 

yang cukup baik dengan keluarganya. Figur seorang ibu lebih berpengaruh 

terhadai subyek dan nenpunyai penerimaan yang terbuka terhadap subyek, 

sedangkan figur  seorang ayah agak kurang berpengaruh terhadap subyek. 

Subyek lebih menyukai akrifitas diluar lingkungan keluarga, tetapi masih 

mempunyai perhatian terhadap keluarganya. 
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SUBYEK E 

Kemampuan intelektual yang dimiliki subyek tergolong rata-rata, sifatnya 

yang idealis dan cenderung perfeksionis masih didukung oleh kemauannya 

untuk berusaha meraih prestasi yang tinggi, tetapi subyek memiliki cara 

berpikir yang kurang runtut dan kurang mampu merencanakan sesuatu 

dengan baik 

Rasa tanggung jawab subyek terhadap tugas yang diberikan masih cukup 

memadai, karena subyek memiliki keinginan untuk mengerjakan tugas yang 

diberikan dengan baik dan teliti 

Emosi subyek cederung kurang stabil, karena masih kurang masak secara 

emosional, mempunyai kontrol diri yang ketat dan mudah merasa cemas. 

Subyek mempunyai kepercayaan diri yang agak kurang, karena masih suka 

bergantung pada orang lain dan sifatnya yang fleksibel membuatnya 

cenderung mudah menerima pengaruh dari orang lain 

Subyek masih memiliki kemauan untuk bergaul dengan orang lain, tetapi 

subyek sering mengalami hambatan dalam bergaul karena sifatnya yang 

agresif dan suka mengkritik, serta mudah merasa curiga terhadap orang 

lain. 

Hubungan subyek dengan keluarganya berlangsung cukup baik. Figur ayah 

meskipun mempunyai peran yang dominan dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik, begitu juga figur ibu mempunyai penerimaan yang terbuka 

terhadap subyek. Subyek meskipun lebih menyukai aktifitas di luar 

lingkungan rumah masih menaruh perhatian terhadap aktifitas di 

lingkungan keluarganya. 
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MATRIKS INTENSITAS DAN HUBUNGAN ANTAR TEMA 
SUBYEK A 

 

X 
Y 

Resah, 
tidak 

tentram. 

Merasa 
terancam. Ketakutan Merasa 

tertekan. Sensitif 

Resah, 
tidak 

tentram. 
  

*** 
 

*** 
 

*** 
 

Merasa 
terancam.    

***   
*** 

Ketakutan    
 

** ** 

Merasa 
tertekan.     

** 

Sensitif      

 
Keterangan: 
 

 
X mempengaruhi Y 
 

 
Y mempengaruhi X 

 
X dan Y saling mempengaruhi 

* : intensitas lemah 
** : intensitas sedang 
*** : intensitas kuat 
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MATRIKS INTENSITAS DAN HUBUNGAN ANTAR TEMA 
SUBYEK B 

 

X 
Y 

Resah, 
tidak 

tentram. 

Perasaan 
tak 

berdaya 

Merasa 
tertekan. Sensitif. 

Resah, 
tidak 

tentram. 
 

** 
 

** 
 

*** 
Perasaan 

tak 
berdaya 

   
** 

 

Merasa 
tertekan.     

*** 

Sensitif     

 
Keterangan: 
 

 
X mempengaruhi Y 
 

 
Y mempengaruhi X 

 
X dan Y saling mempengaruhi 

* : intensitas lemah 
** : intensitas sedang 
*** : intensitas kuat 
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MATRIKS INTENSITAS DAN HUBUNGAN ANTAR TEMA 
SUBYEK C 

 

X 
Y 

Resah, 
tidak 

tentram. 

Merasa 
tak 

berdaya. 
Sensitif 

Resah, 
tidak 

tentram. 
 

*** 
 

*** 

Merasa tak 
berdaya    

** 

Sensitif    

 
Keterangan: 
 

 
X mempengaruhi Y 
 

 
Y mempengaruhi X 

 
X dan Y saling mempengaruhi 

* : intensitas lemah 
** : intensitas sedang 
*** : intensitas kuat 

 



 

cxxxv 

MATRIKS INTENSITAS DAN HUBUNGAN ANTAR TEMA 
SUBYEK D 

 

X 
Y 

Resah, 
tidak 

tentram. 

Kehilangan 
gairah 

Merasa 
tertekan 

Resah, tidak 
tentram.   

*** 
 

*** 

Kehilangan 
Gairah    

** 

Merasa 
tertekan    

 
Keterangan: 
 

 
X mempengaruhi Y 
 

 
Y mempengaruhi X 

 
X dan Y saling mempengaruhi 

* : intensitas lemah 
** : intensitas sedang 
*** : intensitas kuat 
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MATRIKS INTENSITAS DAN HUBUNGAN ANTAR TEMA 
SUBYEK E 

 

X 
Y 

Resah, 
tidak 

tentram. 

Merasa 
tak 

berdaya 

Merasa 
tertekan. Ketakutan Kehilangan 

gairah 

Resah, tidak 
tentram.  

** 
 

*** 
 

** 
 

** 

Merasa tak 
berdaya.    

*** 
 

** 
 

Merasa 
tertekan.  

 

  
** 

 
** 

Ketakutan  
 

   
*** 

Kehilangan 
gairah  

 
 

 

 

 
Keterangan: 
 

 
X mempengaruhi Y 
 

 
Y mempengaruhi X 

 
X dan Y saling mempengaruhi 

* : intensitas lemah 
** : intensitas sedang 
*** : intensitas kuat 
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LAMPIRAN F 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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